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Sammendrag 
Mulighetsstudien utforsker mulighetsrommet med utgangspunkt i behovsanalyse, mål og 

rammebetingelser. Det er gjennomført en åpen og kreativ prosess med mange interessenter for å 

identifisere behov og mulige løsninger, blant annet i to verksteder i oktober 2019 og april 2020. I tillegg har 

det vært to møter i en ekstern referansegruppe og noen bilaterale møter med viktige aktører. 

Søk etter mulige konsept foregår i fire trinn. De to første trinnene undersøker muligheter for å nå målene og 

tilfredsstille rammebetingelsene uten nye investeringer: 

• Trinn 1: Tiltak som påvirker etterspørsel  

• Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur  

• Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer)  

• Trinn 4: Nyinvestering og større ombygging 

Utgangspunkt for utvikling av konsept er et transporttilbud tilpasset prognoser for etterspørsel i markedene 

for personer og gods frem mot 2050. I alle konsept velges løsning for: 

• Tilbud persontog 

• Tilbud godstog 

• Frakt av flydrivstoff  

• Eventuelt andre virkemidler 

 

I tillegg til transporttilbudet omfatter konseptene eventuelle investeringer i infrastruktur som er nødvendige 

for å få kapasitet til å produsere konseptets togtilbud for personer og gods.  

I Mulighetsstudien ble det identifisert i alt 18 konsept. Konseptene er nummerert trinn for trinn slik at det 

første konseptet på Trinn 1 er K1.1. I lista nedenfor er noen av konseptene for enkelhets skyld slått 

sammen: 

• K1.1 - 3 Redusere rushtopper 

• K2.1 – 3 Bedre busstilbud 

• K2.4 Økt kapasitet per avgang (person og gods) 

• K2.5 Flere godstog – buss om kvelden 

• K2.6 Flere person- og godstog – godstog på Gardermobanen kveld 

• K3.1 Forlenge pendel til Eidsvoll 

• K3.2 Ekstra persontog i rush – uten gods i rush 

• K3.3 Ekstra persontog i rush – asymmetrisk stoppmønster  

• K4.1 Ekstra persontog rush – med gods i rush 

• K4.2 Ekstra persontog via Gardermobanen i rush –  

• K4.3 Ny forbindelse Hovedbanen - OSL 

• K4.4 Økt frekvens og redusert reisetid 

• K4.5 Ny forbindelse Hovedbanen – Kongsvingerbanen  

• K4.6 Ny forbindelse Kongsvingerbanen-Hovedbanen-OSL 

Når det gjelder infrastruktur, omfatter konseptene på Trinn 3 og 4 ulike kombinasjoner av ti 

investeringstiltak på Hovedbanen Nord (pluss ny kopling mellom Hovedbanen og Kongsvingerbanen), 

jfr. kart nedenfor.  
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Kostnadsvurdering av infrastrukturtiltakene er utført etter metoden i Jernbanedirektoratets veileder 

for tidligfase kostnadsestimering. Estimatene i tabellen nedenfor vurderes å tilsvare klasse 4-nivå 

etter veilederen, med et usikkerhetsspenn fra -20 til +40 prosent. 
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Det har blitt gjennomført en overordnet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser: kulturarv, 

landskapsbilde, naturmangfold, friluftsliv / by- og bygdeliv og naturressurser. De fleste tiltakene har et lavt 

konfliktnivå for ikke prissatte KU-temaer. Noen tiltak har middels konfliktnivå. For disse tiltakene bør det i 

alternativanalysen vurderes om konfliktene kan ha betydning for valg mellom konsept før en eventuelt ser 

nærmere på ikke prissatte virkninger. 

Mulighetsstudien avsluttes med en grovsiling der konsept som ikke tilfredsstiller (absolutte) 

rammebetingelser eller vurderes å gi lav måloppnåelse siles bort og ikke videreføres i alternativanalysen. 

Virkninger av alle konsept sammenlignes med referansealternativet som er dagens transporttilbud uten 

nye tiltak. 

Konseptene siles ut fra, i hovedsak kvalitativ, vurdering av: 

• Om de tilfredsstiller rammebetingelsene 

• Om de bidrar til oppfyllelse av effektmålene 

• Kostnadsnivå 

Ingen av konseptene kan siles bort etter gjennomgang av om de oppfyller rammebetingelsene. Tabellen 

nedenfor oppsummerer vurdering ut fra måloppnåelse og kostnadsanslag. Grønt betyr positiv effekt. Gult 

indikerer at konseptet har omtrent som virkning for Referanse, mens rødt betyr negativ effekt. For alle 

effektmålene vurderes samtlige konsept å gi minst lik måloppnåelse som Referanse. Konseptene K4.5 og 

K4.6 vurderes å ha urealistisk høye investeringskostnader og er derfor markert som røde i kolonnen for 

kostnader. 

  

 Kostnader, inklusiv forventet tillegg (MNOK) 

Tiltak 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

A 
    

  606  606  606  606  606  606  606  606  606  

B 
    

  
 

1 819  
 

1 819  
  

1 819  
 

1 819  

C 
    

  
      

1 892  
  

D 
    

  
    

3 510  
    

E 
    

  
  

770  
  

770  
 

770  
 

F 
    

  
   

2 341  
  

2 341  
 

2 341  

G1 76  76  76  76  76 76 76  76  76  
 

76  76  
 

76  76  

G2 
    

  199  
        

H 
    

  
     

8 777  
  

8 777  

I 
    

  
       

12 258  12 258  

J 
    

  
      

3 478  
  

K 
    

  424  
        

 76 76  76  76  76 76 1 305  2 501  1 452  4 766  4 192  10 229  10 136  13 710  25 877  
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Konsept Økt 
kollektiv-
andel  

Regionforstørring Tilfredsstille 
etterspørsel 
godstransport 

Nullvekst 
i 
biltrafikk 

Begrense 
inngrep 

Kostnad, 
mrd NOK 

Siling 

K1.1        X 

K1.2       
 

K1.3       X 

K2.1       0,1 X 

K2.2      0,1 X  

K2.3      0,1 X  

K2.4      0,1 
 

K2.5      0,1 X 

K2.6      0,1 
 

K3.1      1,3 X 

K3.2      2,5 X 

K3.3 + +    1,5 
 

K4.1      4,8 
 

K4.2 + +    4,2 X 

K4.3 + +    10,2 X 

K4.4 + +    10,1 
 

K4.5 + +    13,7 X 

K4.6 + +    25,9 X 

 

Basert på vurdering av måloppnåelse og kostnader tas følgende konsepter med til alternativanalysen: 

• Kombinasjon av K1.1 og K1.2 – Tidsdifferensiert prising av kollektivreiser kombinert med tiltak som 

kan redusere behovet for å reise i rushtoppene – økt bruk av hjemmekontor og mer fleksibilitet i 

åpnings- og arbeidstider  

• K2.4 - Økt kapasitet per persontog og lengre godstog 

• K2.6 - Bedre person- og godstogtilbud ved å benytte Gardermobanen til godsframføring om kvelden 

• K3.3 - Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

• K4.1 - Økt frekvens for persontog i rush – med godstog i rush  

• K4.4 - Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen  
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1 Metode for konseptutvikling og 
siling 

1.1 Om mulighetsstudien  

De innledende fasene i konseptvalgutredningen har beskrevet problemet og analysert ulike interessenters 

behov. Basert på dette arbeidet er det formulert et samfunnsmål som er godkjent av 

Samferdselsdepartementet: 

Transportsystemet i korridoren Lillestrøm - Eidsvoll skal på en kostnadseffektiv måte dekke den økende 

etterspørselen etter person- og godstransport frem til 2050, og redusere klima- og miljøbelastningen fra 

transport.  

Med utgangspunkt i dette samfunnsmålet er det utledet et sett med effektmål og rammebetingelser. 

Ifølge statens prosjektmodell skal mulighetsstudien utforske mulighetsrommet som defineres av 

problembeskrivelsen, behovsanalysen samt mål og rammebetingelser (Finansdepartementet, 2019). 

Mulighetsstudien skal identifisere alle relevante løsninger som alene eller i kombinasjon kan løse 

problemet og oppfylle samfunnsmål og effektmål innenfor rammebetingelsene. Alle aktuelle tiltak og 

virkemidler skal undersøkes på tvers av berørte statlige virksomheter. Mulighetsstudien avsluttes med 

grovsiling av konsept før gjenværende løsninger vurderes nærmere i alternativanalysen, jfr. kapittel 1.2 

nedenfor. 

For å identifisere behov og mulige løsninger, er det lagt vekt på en åpen og kreativ prosess der mange 

interessenter er trukket inn, blant annet i to verksteder i oktober 2019 og april 2020. Det første verkstedet 

høsten 2019 diskuterte behov, mål og krav, mens det andre verkstedet kartla aktuelle konsept. Det siste 

av de to verkstedene ble gjennomført på nettet på grunn av smitteverntiltakene. 

Søk etter mulige konsept skal skje i fire trinn der forventet investeringsramme øker for hvert trinn. De to 

første trinnene undersøker muligheter for å nå effektmål og tilfredsstille rammebetingelser uten å investere 

i ny infrastruktur: 

1. Tiltak som påvirker etterspørsel  

2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur  

3. Forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer)  

4. Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur 

 

Før det virtuelle verkstedet i april 2020 ble det sendt ut et bakgrunnsdokument med skisser til 15 

konsepter. Disse konseptene ble deretter bearbeidet og supplert ut fra innspill fra deltakerne under og 

etter verkstedet til de 18 konseptene i denne rapporten. På grunnlag av innspill fra deltakerne har vi 

skissert to nye konsept med bedre busstilbud (K2.2 og K2.3) og ett konsept med asymmetrisk 

stoppmønster (K3.3). 

Utgangspunkt for utvikling av konsepter er et transporttilbud tilpasset prognoser for etterspørsel i 

markedene for personer og gods frem mot 2050. I alle konsepter velges løsning for: 

• Tilbud persontog 

o Togforbindelser – hvilke pendler 

o Stoppmønster – betjente stasjoner, eventuelle forskjeller i stoppmønster 

o Frekvens persontog – i grunnrute og rush 

• Tilbud godstog 

o Tilgjengelige ruteleier for godstog – i og utenom «godsrush» 

• Løsning for frakt av flydrivstoff  

• Eventuelt andre virkemidler 
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Mange av de mulige konseptene vil ha samme løsning på ett eller flere av elementene i lista over. Hvis to 

løsninger er forskjellige på minst ett av punktene, regnes de som hovedregel som to forskjellige konsept. I 

delrapportens kapittel 3 beskrives aktuelle konsepter som er identifisert i mulighetsstudien. Konseptene er 

nummerert fra 1– n for hvert av de fire trinnene. Alle konseptene på Trinn 1 er benevnt K1.x. 

I tillegg til transporttilbudet omfatter konseptene eventuelle investeringer i infrastruktur som er nødvendige 

for å få kapasitet til å produsere konseptets togtilbud for personer og gods. Summen av konsepter omfatter 

til sammen elleve infrastrukturtiltak, A – K som er presentert til slutt i kapittel 3. 

Det er i mulighetsstudien utført en foreløpig kapasitetsvurdering av de ulike konseptene. 

Kapasitetsvurderingen er utført ruteplanavhengig1 og har hatt til hensikt å avdekke hvilke 

infrastrukturtiltak som er nødvendige for å realisere person- og godstrafikken i de angitte konseptene.  

Kostnadsvurdering av de ulike infrastrukturtiltakene er i mulighetsstudien utført etter metoden i 

Jernbanedirektoratets veileder for tidligfase kostnadsestimering (Jernbanedirektoratet , 2019) med 

tilhørende enhetspriser (de såkalte byggeklossene). Grunnlaget for prising er prosjektering av sporlinjer for 

nye spor på et relativt detaljert nivå gitt prosjektets modenhet, som gir grunnlag for å estimere mengder 

både for spormeter og nødvendige konstruksjoner. Estimatene for de enkelte tiltak vurderes å tilsvare 

klasse 4-nivå etter veilederen, altså med et usikkerhetsspenn fra -20 til +40 prosent.  

Kostnader knyttet til hensetting, nytt materiell og økt drift og vedlikehold er i mulighetsstudien ikke 

kvantifisert, men bare beskrevet i tekst. I alternativanalysen blir alle kostnader hensyntatt i den 

samfunnsøkonomiske analysen. I tillegg vil det i alternativanalysen etableres et anslag på forventet 

kostnad (P50) og kostnadsramme (P85) som i tillegg til investeringskostnadene beregnet i 

mulighetsstudien inkluderer utgifter til hensettingsplasser. Årsaken til at disse utgiftene ikke inkluderes i 

mulighetsstudien er at omfanget av dem foreløpig er usikkert, samtidig som det antas at de ikke vil være av 

en slik størrelse at de tilsier en endret konklusjon i silingsprosessen. 

1.2  Siling av konsept  

Mulighetsstudien avsluttes med siling der de identifiserte konseptene vurderes ut fra rammebetingelser, 

forventet måloppnåelse og kostnader. Konsept som ikke tilfredsstiller (absolutte) rammebetingelser eller 

vurderes å gi lav måloppnåelse skal siles bort og ikke videreføres i alternativanalysen.  

Det er viktig med en god begrunnelse for hvorfor noen løsninger siles bort og ikke vurderes nærmere.  

Konseptene i mulighetsstudien siles ut fra vurdering av: 

• Om de tilfredsstiller rammebetingelsene 

• Hvordan de bidrar til oppfyllelse av effektmålene 

• Kostnadsnivå 

 

Vurderingene i mulighetsstudien er i stor grad kvalitative. I alternativanalysen beregnes trafikale virkninger 

av konseptene i transportmodell, men i mulighetsstudien nøyer vi oss med skjønnsmessig vurdering av 

effekter av forbedringer av kollektivtilbudet.  

 

Vurdering av kostnader i mulighetsstudien baserer seg på prosjektering (på KVU-nivå) av infrastrukturtiltak 

og metoden i Jernbanedirektoratets veileder for estimering av kostnader i tidligfase. Rangering av konsept 

etter investeringskostnader i mulighetsstudien vil antakelig ikke endres i alternativanalysen, selv om det 

ikke kan utelukkes at usikkerhetsanalysen avdekker forhold som kan gjøre større utslag for enkelte 

konsept. 

 

 

1 Vurderingen legger til grunn tider inn og ut av Oslo gitt av Rutemodell 2033 (R2033) 
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Det første «filteret» for siling er om konseptene oppfyller rammebetingelsene. Alle konsept i 

alternativanalysen skal oppfylle absolutte rammebetingelser. For dette tiltaket er det formulert to absolutte 

rammebetingelser (som følger av andre mål og strategier og ikke samfunns- og effektmål for dette tiltaket): 

 

• Infrastruktur for å håndtere minimum 650 meter lange godstog (Jernbanedirektoratet, 2019d) 

• Kapasitet til å frakte alt flydrivstoff på tog2  

 

I tillegg er det formulert en mindre bindende rammebetingelse: 

• Passasjerer skal maksimalt måtte stå i 15 minutter i rushtid og få sitteplass på øvrige deler av 

reisen. For reisende fra Oslo S innebærer det at man ikke skal måtte stå lenger enn til Leirsund. 

Rammebetingelsen om maksimal tid med ståplass er hentet fra målbildet for persontransport med 

jernbane i byområdene i Jernbaneverkets perspektivanalyse for utvikling av jernbanen frem mot 2050 og 

ble gjengitt NTP 2018 - 2029. 

 

De konseptene som ut fra en kvalitativ vurdering antas å tilfredsstille de to absolutte rammebetingelsene, 

skal i neste silingstrinn vurderes ut fra antatt måloppnåelse og kostnadsnivå.  

 

Tabell 1-1: Effektmål med indikatorer 

Samfunnsmål  Effektmål  Indikator  

Persontransport  Økt andel kollektivreiser i 

korridoren Lillestrøm – Eidsvoll 

Utvikling i kollektivandel fra RTM 

Bedre tilgjengelighet med 

kollektivtransport 

(regionforstørring) 

Utvikling av tilgjengelighet fra korridoren til 

Lillestrøm/Oslo med kollektivtransport og bil.  

Godstransport  Kapasitet som tilfredsstiller 

beregnet etterspørsel etter 

ruteleier på jernbane  

 

Tilgjengelige ruteleier sammenlignet med 

forventet etterspørsel. Tidspunkt for ruteleier 

er også relevant.  

Klima og miljø Bidra til mål om nullvekst i 

biltrafikk 

 

Utvikling i trafikkarbeid med bil fra RTM 

Begrense den økte transportens 

negative påvirkning på miljø 

Arealbeslag/påvirkning på følsomme 

områder 

 
 

 

 

 

2 Dette var en forutsetning da Stortinget vedtok lokalisering av hovedflyplassen. 
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Vurdering av tilgjengelig kapasitet for godstog i hvert konsept baserer seg foreløpig på overordnede 

analyser av den totale kapasiteten i systemet. I alternativanalysen vil det bli sett mer detaljert på 

godsframføring i de gjenstående konseptene. Overordnet vurdering av arealinngrep (som er en del av ikke-

prissatte virkninger) bygger på grovprosjektering av aktuelle investeringer i spor og stasjonsområder. 

Simultant med vurdering av måloppnåelse vurderes konseptene ut ifra kostnadsnivå. Her siler vi ut konsept 

hvor kostnadsnivået ganske sikkert ikke står i samsvar med nytten av tiltaket. Dette innebærer også at hvis 

to konsept vurderes som relativt like når det gjelder måloppnåelse, kan det dyreste siles bort. Dette kan for 

eksempel være et konsept med kostnadselementer som gjør det dyrere enn et annet, uten at de 

fordyrende tiltakene tilfører vesentlig nytte.  
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2 Referansekonseptet 
Virkninger av alle konsepter sammenlignes med referansealternativet som er dagens transporttilbud uten 

nye tiltak, verken investeringer i infrastruktur eller økt togtilbud på dagens spor. Figur 2-1 viser dagens 

lokal-/regiontogtilbud og infrastruktur på Hovedbanen Nord og Gardermobanen, samt lokaltogtilbudet på 

Kongsvingerbanen.  

 

Figur 2-1: R13 lokal-/regiontogtilbud og infrastruktur på Hovedbanen Nord og Gardermobanen, samt 

lokaltogtilbudet på Kongsvingerbanen. Heltrukken linje angir ett tog per time per retning. Stiplet linje angir 

ett innsatstog per time i rushretning. 

 

Persontrafikk Hovedbanen trafikkeres av lokaltog L13 mellom Drammen og Dal, to tog per time per retning. 

Frekvensen er lik gjennom døgnet, og det kjøres ikke innsatstog3. L13 kjører på dobbeltspor på 

Gardermobanen uten stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Reisetid mellom Dal og Lillestrøm er i referanse 

ca. 39 minutter. På den enkeltsporede strekningen mellom Lillestrøm og Dal (dvs. Hovedbanen) stanser 

toget ved alle stasjoner.  

På den dobbeltsporede Gardermobanen kjøres det fra Oslo-området ett lokaltog og ett regiontog per time 

per retning til Eidsvoll og ett regiontog per time per retning til Lillehammer. Gardermobanen trafikkeres 

også av seks flytog per time per retning og fire fjerntog mellom Trondheim og Oslo per døgn per retning.  

Godstrafikk Det kjøres i referanse 7-10 godstog per retning per dag på Hovedbanen. Med godstog menes 

her alle typer godstog, unntatt flydrivstoff (se eget avsnitt). De aller fleste av godstogene er kombitog som 

kjører mellom Alnabru og kombigodsterminaler i Trondheimsområdet og langs Nordlandsbanen. 

Kombitogene kjøres hovedsakelig nordover ettermiddag/kveld og sørover natt/morgen. Det kjøres også 1-2 

 

 

3 Innsatstog: Ekstra tog som kun kjøres i rushtiden. Disse togene kan ha andre endepunkter enn togene som kjøres i grunnrute. 
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tømmertog per døgn per retning, de fleste mellom tømmerterminalen på Sørli og Borregaard industrier i 

Sarpsborg. Godstog kjøres hovedsakelig på hverdager. 

Strekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll er overbelastet i perioden mellom kl. 18:00 og 23:30. Det vil si 

at Bane NOR ikke klarer å imøtekomme alle søknader om tildeling av infrastrukturkapasitet i dette 

tidsrommet. 

Flydrivstofftog Det kjøres i referanse to tog per døgn per retning med flydrivstoff mellom Sjursøya og Oslo 

Lufthavn. Toget kjører på Hovedbanen til Langeland, nord for Kløfta. Derfra kjøres det på Gardermobanen 

til avgrening for eget tappeanlegg øst for flyplassen. Ved retur til Oslo må flydrivstofftoget kjøres mot 

kjøreretning for øvrig trafikk på Gardermobanen mellom tappeanlegget og Langeland. 

 

I R20334blir dagens lokaltogpendel L13 mellom Drammen og Dal forlenget fra Drammen til Tønsberg. 

Dette medfører at lokaltogpendel L13 blir til regiontogpendel R13. I mulighetsstudien og alternativanalysen 

brukes derfor betegnelsen R13 om persontogtilbudet på Hovedbanen Nord i alle konsept med nye tiltak. 

Utover dette er det i Referanse/nullalternativet ikke lagt til grunn endringer fra dagens togtilbud på 

Hovedbanen Nord og i tilgrensende jernbanenett. 

 

 

4 Rutemodell 2033, som er togtilbudet Jernbanedirektoratet planlegger for at skal tilbys i 2033 
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3 Mulighetsrommet 
 

3.1 Trinn 1 – påvirke transportetterspørsel og valg av transportmiddel  

Konseptene på Trinn 1 har til hensikt å redusere trengselen på tog i rush ved å spre etterspørselen etter 

togreiser i tid eller endre transportstrømmer i korridoren Lillestrøm – Eidsvoll. Sistnevnte kan innebære 

færre arbeidsreiser til/fra Oslo og flere arbeidsreiser motstrøms.  

Økt bruk av hjemmekontor kan også redusere behov for transportkapasitet i rush. En slik tilpasning kan 

tenkes ut fra andre hensyn enn å avlaste transportsystemet i byområder. Smitteverntiltakene i forbindelse 

med korona-epidemien har vist at mange kan jobbe effektivt hjemmefra. Noen bedrifter har signalisert at 

de vil la de ansatte selv avgjøre når det jobber hjemme og når de drar til arbeidsplassen.  

Konsept på Trinn 1 skal ikke ha investeringer i ny infrastruktur. Konsept på Trinn 1 vil likevel tilfredsstille 

den absolutte rammebetingelsen om mulighet til framføring av 650 m lange godstog, men dette vil 

nødvendigvis gi konsekvenser som økt reisetid for persontog ut over reisetid i referanse og redusert 

punktlighet på strekningen. Figur 3-1 angir dagens kryssingsmuligheter(x) og avstand mellom disse for tog 

med ulike lengder på Hovedbanen nord.  

  

 

Figur 3-1 Avstander mellom kryssingsspor Eidsvoll-Lillestrøm for tog med angitte lengder. Avstander er 

angitt i kilometer. 

 

3.1.1 K1.1 – Rushtidsprising av kollektivreiser 

Tidsdifferensiering av kollektivtakster kan frigjøre kapasitet i timene der trengselen på toget er størst og 

bidra til en jevnere fordeling av passasjerer gjennom driftsdøgnet. Både økte priser i rushtiden og reduserte 

takster utenom rush kan motivere reisende til å endre reisetidspunkt.  

Tidsdifferensiering av kollektivtakster er i liten grad gjennomført i Norge, men i mange andre europeiske 

land er dette godt innarbeidet. Eksempelvis er enkeltbillettene billigere utenom rush på metroen i 

København og jernbanen i Nederland. I England er sosiale rabatter kun gjeldende etter morgenrushet. 

Norske eksempler er grupperabatten «Rufusbilletten», som kun gjelder mellom kl. 09.00 og 15.00, eller Vys 

tidligere system med minipris-billetter, som bidrar til å styre etterspørselen mot avganger med ledig 

kapasitet.    

Beregninger av elastisiteter for togreiser i Oslo-området (Oslo Economics, 2016) viser at en økning i 

kollektivtakstene på ti prosent medfører en nedgang i reisende på i størrelsesorden fem prosent. Økte 

takster kan også bidra til høyere billettinntekter, gitt at passasjerbortfallet ikke blir for høyt. Imidlertid kan 

en eventuell prisøkning i rush svekke insentivene til å reise kollektivt og dermed være negativt for målet om 

vekst i kollektivandelen. Dette kan motvirkes ved å innføre tidsdifferensiert trafikantbetaling for bilkjøring i 

korridoren. Samlet sett vil en slik løsning eventuelt innebære at det blir færre både bil- og togreisende i 

rush. 

Effekten av differensiert prising vil blant annet avhenge av trafikantenes fleksibilitet når det gjelder valg av 

reisetidspunkt, jf. K1.2 nedenfor. 
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3.1.2 K1.2 – Redusert behov for å reise i rush – økt bruk av hjemmekontor og mer fleksibilitet i 

åpnings- og arbeidstider  

Arbeids- og skolereiser er konsentrert innenfor relativt kort tid morgen og ettermiddag. Forskyving av 

skoledagen og økt fleksibilitet for valg av arbeidstid og økt bruk av hjemmekontor kan redusere problemet 

med overfylte tog. Mindre trengsel i rush kan dessuten bety at flere som ikke har fleksibilitet for å velge 

reisetidspunkt vil finne det mer attraktivt å ta toget fremfor å kjøre privatbil. 

Et slikt konsept fordrer bruk av virkemidler som ligger utenfor Jernbanedirektoratets ansvarsområde og 

krever tiltak i regi av kommuner, fylkeskommuner og bedrifter. Endring av arbeidstider og åpningstider i 

skoler og barnehager og økt bruk av hjemmekontor kan bidra til å redusere generelle kapasitetsproblemer i 

kollektivtransport i hele Oslo-området. Selv om koronatiltakene våren 2020 var en ekstrem situasjon, viser 

erfaringene at det er mulig å redusere trafikktoppene i kollektivtransporten i rush.  

 

3.1.3 K1.3 – Endret lokalisering av boliger og arbeidsplasser  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til konsentrert vekst rundt viktige 

knutepunkter for kollektivtransport, spesielt i regionale byer langs jernbanen. Isolert sett vil dette bety økt 

etterspørsel etter togreiser og mer trengsel i transportsystemet i rush.  

Etablering av nye arbeidsplasser i korridoren mellom Lillestrøm og Eidsvoll kan bidra til bedre utnyttelse av 

kapasiteten i togtilbudet på grunn av redusert pendling til Oslo og flere arbeidsreiser i retning mot rush. 

Gardermoen næringspark kan over tid gi et betydelig bidrag i så måte. Generelt vil slike endringer i 

arealbruk ha begrenset effekt på kort og mellomlang sikt. 
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3.2 Trinn 2 – mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur  

Formålet med konseptene på trinn 2 er å utnytte 

transportkapasiteten i korridoren mer effektivt – uten 

nye investeringer i infrastruktur. Konsept på trinn 2 vil 

ikke oppnå redusert reisetid sammenlignet med 

reisetid i Referanse. Noen av konseptene vil innebære 

at det må investeres i nytt materiell og/eller at 

driftskostnadene øker.  For enkelte konsepter vil det 

måtte etableres et nytt busstilbud, mens andre 

forutsetter investering i nytt togmateriell. Dette er 

allikevel investeringer med en langt lavere kostnad 

enn infrastrukturendringer.  

De fleste av dagens kombigodstog (som utgjør de 

fleste godstogavgangene) har en lengde på rundt 480 

meter. Jernbanedirektoratets godsstrategi for NTP-

perioden 2022-33 anbefaler at man planlegger for å 

øke toglengden i korridoren Oslo-Trondheim til 650 m. 

Dette forutsetter tiltak på Hovedbanen, men også 

utenfor tiltaksområdet i denne KVU-en. Dette grepet 

vil øke kapasiteten per tog til 650 meter.  

I konseptene på Trinn 2 ligger forlengelse av 

krysningssporet på Jessheim, ettersom dette ligger 

inne som en del av godsstrategien, og er en 

forutsetning for å fremføre lengre godstog på 

strekningen. Vi har valgt å legge dette på Trinn 2 selv 

om det innebærer infrastrukturinvesteringer, ettersom 

investeringene er beskjedne i forhold til investeringer 

for konsept i Trinn 3. Tiltaket er omtalt i 

tiltaksbeskrivelsen i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. (tiltak G1), og infrastrukturen for samtlige k

onsept på Trinn 2 er vist skjematisk i figur 3-2. 

 

3.2.1 K2.1 – Mating med buss til Lillestrøm i rushtid 

I dette konseptet er formålet å avlaste fulle tog i rush med økt busstilbud. Behov for mer kapasitet i 

kollektivsystemet i korridoren langs Hovedbanen gjelder i kortere tidsperioder. Ifølge trafikktall fra Vy og 

beregninger i transportmodell er det i dag trengsel om bord i togene en times tid om morgenen (ca. kl. 

07:30-08:30) og en time om ettermiddagen (ca. kl. 16:00 – 17:00).  

Innholdet i dette konseptet kan være flere busser langs korridoren som mater til det høyfrekvente 

togtilbudet på Lillestrøm stasjon med kort reisetid til Oslo. Sammenliknet med å kjøre buss hele veien til 

Oslo bidrar mating til toget til en effektiv samordning av kollektivtilbudene. Løsningen ivaretar Ruters 

prinsipp om at bussen skal gi lokal flatedekning, mens jernbanens hovedoppgave er å knytte sammen 

regionale knutepunkter. Ifølge Ruters strategiske plan M2016 er målet å kjøre buss hver halvtime til 

stasjoner og knutepunkter, som Lillestrøm, Kløfta, Jessheim og Gardermoen.  I dag mates det til toget med 

fire busslinjer inn mot Jessheim og tre busslinjer inn mot Kløfta. 

Økt busstrafikk i to korte rushtopper kan medføre behov for fremkommelighetstiltak for busser i Lillestrøm. 

Videre kan det oppstå kapasitetsproblemer ved trappeoppgangene og perrongen på Lillestrøm stasjon. 

Reisetiden med buss fra tettstedene i søndre del av tiltaksområdet og til Lillestrøm er ganske betydelig på 

grunn av veistrukturen. Ruters betraktning er at i de tilfellene hvor slike tilbud er satt opp så velger heller 

passasjerene å stå som «sild i tønne» på toget enn å sitte komfortabelt på den langt treigere bussen.  

  Figur 3-2. Skjematisk sporplan for 

konseptene i trinn 2 
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3.2.2 K2.2 – Buss mellom Jessheim og Oslo i rushtid 

I likhet med konsept K.2.1 er formålet med dette konseptet å avlaste fulle tog i rush. Her settes det inn 

busser fra Jessheim som kjører til viktige reisemål i Oslo ytre by.  

Et betydelig antall pendler mellom Øvre Romerike og Oslo jobber i ytre by syd og øst for Oslo.  Dette tilsier at 

det er muligheter for å sette inn busser til områder der trengselen ikke er like stor som i sentrum og indre 

by. Eksempelvis kan en bussrute strekke seg mellom Jessheim og Nydalen med følgende stopp langs veien:  

• Jessheim 

• Kløfta  

• Skedsmokorset   

• Groruddalen  

• Nydalen  

Dette busstilbudet kan være attraktivt for pendlere til ytre by som i dag må reise via Oslo sentrum hvis de 

velger å reise kollektivt.  

 

3.2.3 K2.3 – Buss mellom Jessheim og Gardermoen 

Dette konseptet går ut på å sette inn busser mellom Jessheim, Gardermoen Næringspark og Oslo Lufthavn. 

Konseptet er et lavkostnadsalternativ til å bygge en ny enkeltsporet jernbane i området (skissert i konsept 

K4.3). Sammenliknet med konsept 4.3, som antas å innebære store investeringer i infrastruktur, er dette 

et lite kostbart alternativ.  

Konseptet bidrar til å øke frekvensen av bussavganger i området. I dag går det tre ulike bussruter mellom 

Jessheim og Gardermoen. To av disse har avganger fire ganger i timen og en av dem har avganger to 

ganger i timen.  

Bedre bussforbindelse til Gardermoen kan eventuelt kombineres med togtilbud og infrastrukturtiltak som 

gir et bedre togtilbud Lillestrøm – Jessheim.  
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3.2.4 K2.4 – Økt kapasitet per persontog og lengre godstog  

I dette konseptet forutsettes samme togtilbud i 

korridoren som i Referanse, men 

etterspørselen i rush dekkes ved å sette inn 

persontog med større kapasitet per avgang. 

Dobbeltdekkere og superlange tog vurderes 

som muligheter på Trinn 2, mens triple togsett 

med dagens materiell krever investeringer i 

lengre plattformer.  

Konseptet legger til grunn følgende person- og 

godstrafikk: 

• To tog per time per retning til Dal 

• 1-2 lange godstog per time på 

Hovedbanen gjennom driftsdøgnet 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes 

det å være behov for følgende 

infrastrukturtiltak: 

• Tiltak G1, forlengelse av 

krysningssporet på Jessheim 

For skjematisk sporplan, se Figur 3-2. 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 75 MNOK. I 

tillegg vil det kreves investeringer i materiell, 

enten i form av dobbeltdekkere eller 

superlange tog. Disse forutsettes å kunne 

hensettes på eksisterende hensettingsplasser. 

Reisetid for persontog Dal-Lillestrøm er ca. 39 

minutter (Referanse). 

 

3.2.5 K2.5 – Bedre godstilbud ved å erstatte tog med buss om kvelden 

Dette er det første konseptet som har innsatstog i rushretning morgen og kveld. Alle etterfølgende konsept 

har innsatstog i rush (i en eller begge retninger) eller fire tog i timen på Hovedbanen Nord (bare i K4.4). 

En hovedutfordring på Hovedbanen nord er tilgjengeligheten for ruteleier for godsoperatørene om kvelden 

(kl. 18:00-23:30). Etterspørselen etter persontogreiser i dette tidsrommet er samtidig begrenset. I dette 

tidsrommet er også kapasitetsutfordringene på veinettet rundt Oslo mindre enn i morgen- og 

ettermiddagsrushet, slik at det i mindre grad vil være fremkommelighetsproblemer for buss. 

Konseptet har til hensikt å legge til rette for økt persontrafikk ut over tilbudet i Referanse ved bruk av 

Innsatstog fra Jessheim i rushretning i morgen- og ettermiddagsrush. Konseptet skal også tilby tilstrekkelig 

antall ruteleier for godstog utenom rush. For å gi plass til Innsatstog fra og til Jessheim i rushretning 

reduseres persontogtilbudet i motsatt retning av rush fra to til en avgang per time. Økt frekvens for 

persontog i rushretning betyr at det ikke er tilgjengelige ruteleier for godstog på Hovedbanen i rush. Til 

gjengjeld tilbys i dette konseptet flere ruteleier per time for godstog ved å redusere frekvens for persontog 

fra kl. 18 - 22. Innstilte togavganger på kveldstid kan eventuelt erstattes av busser på strekninger der det 

er tilstrekkelig marked for et slikt tilbud. 

 

 

 

Figur 3-3. Person- og godstrafikk i K2.4 gjennom 

driftsdøgnet. 
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Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• To tog per time per retning til Dal i grunnrute 

• To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire tog per time i rushretning 

• Redusert persontogtilbud mot rushretning, fra to til ett tog per time 

• Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush5  

• Redusert antall persontog kveld/natt (godsrush)  

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen utenom rush 

• To lange godstog på Hovedbanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl 18 

 

 

Figur 3-4. Person- og godstrafikk i konsept 2.5 gjennom driftsdøgnet 

 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på Jessheim 

For skjematisk sporplan, se figur 3-2. 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 75 MNOK.  

Reisetid for persontog Dal-Lillestrøm er ca. 39 minutter (Referanse). 

 

 

 

5 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 
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3.2.6 K2.6 – Bedre person- og godstogtilbud ved å benytte Gardermobanen til godsframføring om 

kvelden 

Konseptet legger til rette for økt persontrafikk ut over tilbudet i Referanse uten å redusere frekvensen for 

persontog om ettermiddagen og kvelden. For å gi plass til Innsatstog fra og til Jessheim i rushretning 

reduseres persontogtilbudet i motsatt retning fra to til en avgang per time. Tilstrekkelig antall ruteleier for 

gods i perioder med godsrush (18-22) sikres ved å benytte Gardermobanen. Dette medfører noen færre 

avganger for Flytoget i denne perioden. 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• To tog per time per retning til Dal i grunnrute 

• To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire tog per time i rushretning 

• Redusert persontogtilbud mot rushretning, fra to til ett tog per time  

• Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush6  

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i grunnrute 

• To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl 

18 

1-2 lange godstog per time på Hovedbanen, kun illustrert med 1 godstog i  

• Figur 3-5 

 

Trafikken i perioder med rush for person- og godstrafikk er illustrert i  

Figur 3-5. Figuren illustrerer ikke trafikk i motsatt retning av rush persontog. 

 

 

 

 

6 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 



   

 

KVU Hovedbanen Nord 21 

 

 

Figur 3-5. Person- og godstrafikk i K2.6 i rush og på kveldstid. Figuren illustrerer ikke trafikk i motsatt retning av 

rush for persontog. 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak G1 -  forlengelse av kryssingssporet på Jessheim 

For skjematisk sporplan, se figur 3-2. 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 75 MNOK.  

Reisetid for persontog Dal-Lillestrøm er ca. 39 minutter (Referanse). 
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3.3 Trinn 3 – forbedre eksisterende infrastruktur  

Konseptene på Trinn 3 forutsetter mindre investeringer i form av oppgradering av eksisterende 

infrastruktur og ny jernbaneinfrastruktur. Alle konseptene på Trinn 3 skal imidlertid ha kapasitet til å 

betjene en frekvensøkning for persontog fra to til fire tog per time i rush og kapasitet som tilfredsstiller 

forventet økning i godsmengde i godsstrategien. Konsept på trinn 3 vil oppnå en redusert reisetid mellom 

Dal og Lillestrøm på ca. 8 minutter7.Det vil med investeringsnivået i Trinn 3 ikke nødvendigvis være 

tilstrekkelig kapasitet i til å kjøre godstog i perioden 18-22 uten at det går på bekostning av andre 

togprodukt. Innsatstog som kjører via Gardermobanen vil ha kortere reisetid. 

Hvis det ikke er mulig å håndtere vekst i antall flydrivstofftog til dagens tappeanlegg på Gardermoen om 

natten, er det i alle konseptene aktuelt å flytte terminalen slik at transporten kan foregå på Hovedbanen 

helt fram til tappeanlegget. Dette kan gjøres ved for eksempel etablering av nytt tappeanlegg for flydrivstoff 

på Hauerseter med rørledning til Oslo lufthavn eller nytt anlegg med beliggenhet langs ny infrastruktur 

Jessheim - OSL. Konkret løsning for flydrivstoff vurderes nærmere i alternativanalysen. 

 

3.3.1 K3.1 – Forlengelse av regiontogpendel til Eidsvoll 

I K3.1 forlenges Regiontogspendelen R13 fra Dal til Eidsvoll. Pendelforlengelsen gir mulighet for å reise 

med tog til Eidsvoll fra alle stasjonene på Hovedbanen Nord. Dette kan gi økt trafikantnytte, blant annet for 

elever på videregående skoler. Forlengelse av persontogpendelen til Eidsvoll vil imidlertid bety redusert 

kapasitet for godstrafikk mellom Dal og Eidsvoll. Forlengelsen vil også bety en vesentlig økt utnyttelse av 

Eidsvoll stasjon. 

 

Pendelforlengelsen og de nødvendige infrastrukturtiltak kombineres med trafikktilbud og infrastrukturtiltak 

i K2.6. K2.6 gir et bedre togtilbud Lillestrøm – Dal enn i Referanse med relativt beskjedne investeringer.   

  

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• Forlengelse av dagens persontogpendel fra Dal til Eidsvoll med to tog i timen per retning i 

grunnrute 

• To innsatstog per time i rushretning mellom Oslo og Jessheim, totalt fire tog per time i rushretning 

• Redusert persontogtilbud mot rushretning, fra to til ett tog per time 

• Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder med persontogrush8  

 

 

7 Sammenlignet med reisetid i Referanse 
8 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 
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• To lange godstog per time på Gardermobanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl 

18 

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen, kun illustrert med 1 godstog i Figur 3-6 

 

Trafikken i perioder med rush for person- og godstrafikk er illustrert i Figur 3-6. Figuren illustrerer ikke 

trafikk i motsatt retning av rush persontog. 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A – Ny Leirsund stasjon 

• Tiltak G – Forlengelse av krysningsspor på Jessheim og Bøn 

• Tiltak K – Vendespor og ny plattform på Eidsvoll 

Tiltak A vurderes som nødvendig for å gi tilstrekkelig kapasitet for godstog, og for å gi kjøretider som passer 

med systemkryssing på Bøn.  

Tiltak G vurderes som nødvendig for å fremføre godstog på 650 m lengde. Tiltak G innebærer her både 

forlenget kryssingsspor på Jessheim (G1) og på Bøn (G2). Dette er det eneste konseptet som innebærer 

forlengelse på Bøn. 

Tiltak K er nødvendig for å håndtere vending av to tog i timen på Eidsvoll stasjon i tillegg til øvrig trafikk. 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 1,3 mrd. NOK. I tillegg vil konseptet kreve investering i flere togsett for å 

håndtere forlengelse av pendelen til Eidsvoll. Disse vil igjen ha behov for hensettingsplasser og midler til 

drift og vedlikehold.  

Forventet reisetid for persontog Dal-Lillestrøm vil være ca. 31 minutter.  

 

Figur 3-6. Person- og godstrafikk i K3.1 i rush og på kveldstid. Figuren illustrerer ikke trafikk i motsatt 

retning av rush for persontog. 
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3.3.2 K3.2 – Økt rushtidsfrekvens for persontog – 

uten godstog i rush 

Konseptet øker kapasiteten for persontrafikk med to 

ekstra tog per time i rushretning uten å redusere 

persontogtilbudet i motsatt retning av rush. For å få 

plass til flere persontog i rushretning tilbys ingen 

ruteleier for godstog på Hovedbanen i morgen- og 

ettermiddagsrush.  

Konseptet legger til grunn følgende person- og 

godstrafikk: 

• To tog per time per retning til/fra Dal 

• To innsatstog per time i rushretning mellom 

Oslo og Jessheim, totalt fire tog per time i 

rushretning 

• Ingen godstog kjøres i korridoren i perioder 

med persontogrush9  

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i 

grunnrute 

• To lange godstog på Hovedbanen per time i 

godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl 18 

• Eventuell reduksjon i persontrafikktilbudet kl 

18-22 hvis behov for mer enn to ruteleier per 

time for gods  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-8. Person- og godstrafikk i K3.3 og på kveldstid 

 

 

9 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 

 

Figur 3-7. Infrastruktur 

K3.1 
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For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak B, nytt dobbeltspor fra Leirsund til 

dagens Lindeberg stasjon, ny Frogner stasjon 

og nedleggelse av dagens Lindeberg og 

Frogner stasjoner.  

• Tiltak G1, forlengelse av krysningssporet på 

Jessheim 

 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 2,5 mrd. NOK. I tillegg 

vil konseptet kreve investering i nye togsett for å 

betjene rushtidstilbudet, samt midler til 

hensettingsplasser, drift og vedlikehold av disse 

togene.  

Forventet reisetid for persontog Dal-Lillestrøm vil 

være ca. 31 minutter.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 K3.3 – Rushtidsavganger med asymmetrisk 

stoppmønster  

Dette konseptet er nytt sammenlignet med 

grunnlagsdokumentet som ble sendt ut til Verksted 2. Konseptet ble innledningsvis forkastet som 

«upedagogisk», ettersom det kun betjener Kløfta stasjon i én retning (inn mot Oslo). I høringsrunden etter 

verkstedet ble konseptet også foreslått av Vy. Konseptet er derfor tatt med i mulighetsstudien. Konseptet 

betjener de to største knutepunktene i morgenrushet, og investeringene er relativt beskjedne. Ved å 

betjene rushtidsavganger via Gardermobanen muliggjøres framføring av godstog i persontogsrush på 

Hovedbanen. 

 

Figur 3-9. Skjematisk sporplan for 

konsept K3.2 
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Figur 3-10. Person- og godstrafikk i K3.3 i angitte perioder. *Kløfta betjenes kun i retning Oslo av 

Innsatstog Jessheim-Oslo. 

 

Konseptet legger til grunn følgende person- og 

godstrafikk: 

• To tog per time per retning Lillestrøm- Dal 

gjennom driftsdøgnet (som i dag) 

• To innsatstog per time i rushretning fra/til 

Jessheim i persontogrush10. Innsatstogene 

går videre på Gardermobanen nord for 

Lillestrøm og stopper derfor ikke på 

stasjonene på Hovedbanen mellom Jessheim 

og Lillestrøm. Unntaket er Kløfta, som 

betjenes i rushretning om morgenen (mot 

Oslo), men ikke tilbake igjen om 

ettermiddagen. 

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen i 

grunnrute 

• To lange godstog på Hovedbanen per time i 

godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl. 18 

• Eventuell reduksjon i persontrafikktilbudet til 

Dal kl. 18-22 hvis behov for flere 

godsruteleier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 

 

Figur 3-11. Skjematisk sporplan for 

konsept K3.3 
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For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak E, ny avgrening fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland 

• Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på Jessheim 

 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 1,5 mrd. NOK. I tillegg vil konseptet kreve investering i nye togsett for å 

betjene rushtidstilbudet, samt midler til hensettingsplasser, drift og vedlikehold av disse togene 

Forventet reisetid for persontog i grunnrute Dal-Lillestrøm vil være ca. 31 minutter. 

Forventet reisetid for Innsatstog Jessheim-Oslo via Gardermobanen vil være ca. 15 minutter11 

 

3.4 Trinn 4 – nye investeringer og større ombygginger 

Konseptene på Trinn 4 forutsetter store investeringer i ny jernbaneinfrastruktur. Alle konseptene har 

kapasitet til å betjene en frekvensøkning for persontog fra to til fire tog per time i rush og kapasitet som 

tilfredsstiller forventet økning i godsmengde i godsstrategien og/eller mulighet til å utvikle nye togprodukt 

og betjene nye relasjoner. Konsept på trinn 4 vil oppnå en redusert reisetid mellom Dal og Lillestrøm på 8-

10 minutter12. Det skal med investeringsnivået i Trinn 4 være tilstrekkelig kapasitet i til å kjøre godstog i 

perioden 18-22 uten at det går på bekostning av andre togprodukt. Den økte kapasiteten gir også større 

fleksibilitet i ruteplanleggingen og redusert reisetid.  

 

 

11 Til sammenligning blir reisetid Jessheim-Lillestrøm grunnrute via Hovedbanen ca. 20 minutter.  
12 Sammenlignet med reisetid i Referanse 
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Hvis det ikke er mulig å håndtere vekst i antall 

flydrivstofftog til dagens tappeanlegg på 

Gardermoen om natten, er det i alle konseptene 

aktuelt å flytte terminalen slik at transporten kan 

foregå på Hovedbanen helt fram til tappeanlegget. 

Dette kan gjøres ved for eksempel etablering av nytt 

tappeanlegg for flydrivstoff på Hauerseter med 

rørledning til Oslo lufthavn eller nytt anlegg med 

beliggenhet langs ny infrastruktur Jessheim - OSL. 

Dette vurderes nærmere i alternativanalysen. 
 

3.4.1 K4.1 – Økt frekvens for persontog i rush – 

med godstog i persontogsrush 

Konseptet bygger på konsept 3.2, men skiller seg ut 

blant annet ved at det skal være tilstrekkelig 

kapasitet for godstog på Hovedbanen også i 

perioder med persontogrush. Dette krever mer 

omfattende investeringer, og medfører at konseptet 

er plassert på trinn 4.  

Konseptet innebærer følgende trafikk: 

• To tog per time per retning Lillestrøm- Dal 

gjennom driftsdøgnet  

• To innsatstog per time i rushretning fra/til 

Jessheim i persontogrush13. 

• Ett langt godstog per time i rush 

(medstrøms),  

• To lange godstog per time etter kl. 18 

 

 

 

13 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 

 

Figur 3-12. Skjematisk sporplan konsept K4.1 
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Figur 3-13. Person- og godstrafikk på K4.1 i rush og på kveldstid 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak B, nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindeberg stasjon, ny Frogner stasjon og 

nedleggelse av dagens Lindeberg og Frogner stasjoner  

• Tiltak F, dobbeltspor mellom Jessheim og Nye Nordby, samt Nye Nordby stasjon 

• Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på Jessheim 

 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 4,8 mrd. NOK. I tillegg vil konseptet kreve investering i nye togsett for å 

betjene rushtidstilbudet, samt midler til hensettingsplasser, drift og vedlikehold av disse togene 

Forventet reisetid for persontog Dal-Lillestrøm vil være ca. 30 minutter. 

 

3.4.2 K4.2 – Økt frekvens for persontog i rush – via Gardermobanen Lillestrøm - Kløfta 

I dette konseptet brukes deler av Gardermobanen for å øke frekvensen i rush for persontog. Konseptet er 

dermed relativt likt som K3.3, men betjener Kløfta i begge retninger. Det krever en ekstra plattform på 

Kløfta stasjon, og nytt spor fra Kløfta til Langeland, øst for Gardermobanen. Selv om dette er et relativt 

kostbart tiltak, får man med dette betjent de største stasjonene på Hovedbanen med rushtidstog i begge 

retninger, samtidig som reisetiden reduseres. Konseptet legger også til rette for framføring av godstog på 

Hovedbanen i persontogsrush. 
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Konseptet innebærer følgende trafikk: 

• To tog per time per retning Lillestrøm- Dal gjennom driftsdøgnet (som i dag) 

• To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush14. Innsatstogene går videre på 

Gardermobanen nord for Lillestrøm og stopper derfor ikke på stasjonene på Hovedbanen mellom 

Kløfta og Lillestrøm.  

• Ett langt godstog per time i rush (medstrøms), to lange godstog per time etter kl. 18 

 

 

Figur 3-14. Person- og godstrafikk i K4.2 i rush og på kveldstid. 

 

 

14 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 
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For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være 

behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak D, ny plattform på Kløfta, og nytt spor Kløfta-

Langeland 

• Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på Jessheim  

 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 4,1 mrd. NOK. I tillegg vil 

konseptet kreve investering i nye togsett for å betjene 

rushtidstilbudet, samt midler til hensettingsplasser, drift og 

vedlikehold av disse togene 

 Forventet reisetid for persontog Dal-Lillestrøm vil være ca. 31 

minutter 

Forventet reisetid for Innsatstog Jessheim-Oslo via 

Gardermobanen vil være ca. 15 minutter15 

 

 

 

3.4.3 K4.3 – Ny togforbindelse Hovedbanen - Gardermoen (OSL) 

I dette konseptet bygges en ny enkeltsporet jernbanestrekning mellom Hovedbanen og Gardermoen. Den 

nye infrastrukturen vil koples på Hovedbanen sør for Hauerseter stasjon og gir mulighet for å reise med tog 

til og fra Oslo Lufthavn fra alle stasjonene sør for Hauerseter.  
 
R13-pendelen vil i K4.3 vende på OSL, ikke på Dal. Dette medfører at det ikke lenger kjøres persontog på 

Hovedbanen nord for påkoblingspunktet. Det nye forbindelsessporet vil dermed gi økt kapasitet for 

godstrafikk mellom påkoblingspunktet og Eidsvoll. Forbindelsessporet skal også kunne betjene 

Gardermoen næringspark, enten med ny holdeplass i næringsparken eller ved etablering av gode 

bussforbindelser fra ny stasjon langs Hovedbanen16. Det etableres en ny terminal for flydrivstoff langs ny 

infrastruktur øst for rullebanene på Oslo lufthavn.  
 
Den nye jernbanestrekningen til Gardermoen kombineres med trafikktilbud og infrastrukturtiltak i K3.3 

som gir et bedre togtilbud i rush Lillestrøm – Jessheim.  

 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• R13 persontogpendel går til OSL, to tog i timen per retning 

• To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush17. Innsatstogene går videre på 

Gardermobanen nord for Lillestrøm og stopper derfor ikke på stasjonene på Hovedbanen mellom 

Jessheim og Lillestrøm. Unntaket er Kløfta, som betjenes i rushretning om morgenen (mot Oslo), 

men ikke tilbake igjen om ettermiddagen 

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen 

 

 

15 Til sammenligning blir reisetid Jessheim-Lillestrøm grunnrute via Hovedbanen ca. 20 minutter.  
16 Enten flyttes dagens holdeplass ved Nordby til Nye Nordby stasjon (nord for dagens) som utvikles til knutepunkt med overgang til buss, tog og 

innfartsparkering, eller det etableres en ny holdeplass for tog på ny jernbanelinje ved Gardermoen Næringspark. 
17 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 

 ‘ 

Figur 3-15. Skjematisk sporplan 

konsept K4.2 
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• To lange godstog på Hovedbanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl. 18 

• Eventuell reduksjon i persontrafikktilbudet 18-22 hvis behov  

Figur 3-16. Person- og godstrafikk i K4.3 i rush og på kveldstid. *Kløfta betjenes kun i retning Oslo av 

Innsatstog Jessheim-Oslo. 

 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være 

behov for følgende infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak E, ny avgrening fra Gardermobanen til 

Hovedbanen ved Langeland 

• Tiltak G1, forlengelse av kryssingssporet på 

Jessheim  

• Tiltak H, Avgrening fra Hovedbanen til Oslo 

Lufthavn med minimum ny stasjon (2-spor for 

vending av tog) på OSL 

 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 10,2 mrd. NOK. I denne 

fasen er det ikke gjennomført detaljerte studier av 

materiellbehovet, men det vil trolig være behov for noen 

flere togsett enn i dag for å betjene trafikken. Investering i 

anlegg for hensetting av disse vil da komme i tillegg.  

Forventet reisetid for persontog Dal-Lillestrøm vil være ca. 

31 minutter 

Forventet reisetid for Innsatstog Jessheim-Oslo via 

Gardermobanen vil være ca. 15 minutter18 

 

 

 

18 Til sammenligning blir reisetid Jessheim-Lillestrøm grunnrute via Hovedbanen ca. 20 minutter.  

 

Figur 3-17. Skjematisk sporplan for 

konsept K4.3 
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3.4.4 K4.4 – Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen 

Dette konseptet har framføring av fire tog per time i hver retning Jessheim/Nye Nordby – Oslo gjennom 

hele driftsdøgnet. Det kjøres to tog per time per retning til Dal. Konseptet vil dermed sterkt kunne bidra til 

at veksten i antall reisende i korridoren kan tas med kollektivtrafikk. Ved å etablere ny infrastruktur 

reduseres også reisetiden betraktelig og det kan kjøres flere godstog. 

Konseptet legger til grunn følgende person- og godstrafikk: 

• Fire tog per time per retning Lillestrøm – Nye Nordby gjennom driftsdøgnet 

• To tog per time per retning Nye Nordby – Dal gjennom driftsdøgnet 

• Tre lange godstog per time gjennom hele driftsdøgnet 

 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes det å være behov for følgende infrastrukturtiltak: 

 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak B, nytt dobbeltspor fra Leirsund til dagens Lindeberg stasjon, ny Frogner stasjon og 

nedleggelse av dagens Lindeberg og Frogner stasjoner  

• Tiltak C, nytt spor på vestsiden av dagens Hovedbanespor som gir funksjonelt dobbeltspor fra 

Lindeberg til Kløfta 

• Tiltak F, dobbeltspor Jessheim - Nye Nordby og etablering av Nye Nordby stasjon 

• Tiltak J, dobbeltspor Kløfta-Asper på vestsiden av Gardermobanen 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 10,1 mrd. NOK. I denne fasen er det ikke gjennomført detaljerte studier av 

materiellbehovet, men det vil trolig være behov for noen flere togsett enn i dag for å betjene trafikken. 

Investering og anlegg for hensetting av ekstra tog vil da komme i tillegg.  

 

 

Figur 3-19. Skjematisk sporplan konsept K4.4 

 

 

Figur 3-18. Person- og mulig godstrafikk i  

K4.4 i hele driftsdøgnet 
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Forventet reisetid for samtlige persontog Dal-Lillestrøm vil være ca. 29 minutter.  
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3.4.5 K4.5 – Kople Kongsvingerbanen og Hovedbanen 

I dette konseptet koples Kongsvingerbanen og Hovedbanen sammen. Den nye sporforbindelsen muliggjør 

f.eks. godsframføring mellom Sverige/Narvik og Gardermoen(Hauerseter), ekspresstog mellom 

Kongsvinger og Lillestrøm via Gardermobanen, fjerntog til/fra Stockholm via Gardermobanen og tømmertog 

til Sverige uten omkjøring via Lillestrøm.  

 

Kopling av Kongsvingerbanen og Hovedbanen kombineres med trafikktilbud og infrastrukturtiltak i K3.3 

som gir et bedre togtilbud Lillestrøm – Dal.  

 

Kopling av Kongsvingerbanen og Hovedbanen åpner for mange muligheter for fremtidig person- og 

godstrafikk. I mulighetsstudien legges følgende person- og godstrafikk til grunn: 

• To tog per time per retning Lillestrøm- Dal gjennom driftsdøgnet 

• Sju fjerntog per døgn per retning til og fra Stockholm 

• To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush19. Innsatstogene går videre på 

Gardermobanen nord for Lillestrøm og stopper derfor ikke på stasjonene på Hovedbanen mellom 

Jessheim og Lillestrøm. Unntaket er Kløfta, som betjenes i rushretning om morgenen (mot Oslo), 

men ikke tilbake igjen om ettermiddagen 

o Ekspresstog fra Kongsvinger og/eller fjerntog fra Stockholm kan erstatte Innsatstog fra 

Jessheim i perioder med rush. 

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen 

• To lange godstog på Hovedbanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl. 18 

• Eventuell reduksjon i persontrafikktilbudet til Dal 18-22 hvis behov for flere godsruteleier. 

 

Figur 3-20 Person- og godstrafikk i K4.5 i rush og på kveldstid. *Kløfta betjenes kun i retning Oslo av 

Innsatstog Jessheim-Oslo. 

 

 

 

 

 

 

19 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 
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For å produsere dette trafikktilbudet vurderes 

det å være behov for følgende 

infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak E, ny avgrening fra 

Gardermobanen til Hovedbanen ved 

Langeland  

• Tiltak G1, forlengelse av 

kryssingssporet på Jessheim  

• Tiltak I, forbindelsesspor fra 

Hovedbanen til Kongsvingerbanen 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 13,6 mrd. 

NOK. Det er sannsynlig at trafikken kan 

gjennomføres med materiell som i dag 

betjener L12 og L14, slik at det ikke er behov 

for nytt togmateriell.   

Forventet reisetid for persontog Dal-Lillestrøm 

vil være ca. 31 minutter 

Forventet reisetid for Innsatstog Jessheim-

Oslo via Gardermobanen vil være ca. 15 

minutter20 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 K4.6 – Kople Kongsvingerbanen, 

Hovedbanen og OSL 

Konseptet binder sammen OSL med Hovedbanen og Kongsvinger-regionen. Dette gir, i tillegg til 

mulighetsrommet for person- og godstrafikk angitt i K4.3 og K4.5, mulighet til å etablere flytog med 

timesavganger mellom OSL og Kongsvinger.  

Kopling fra Kongsvingerbanen til OSL kombineres med trafikktilbud og infrastrukturtiltak i K4.3 og K4.5.  

Kopling av Kongsvingerbanen og Hovedbanen åpner for mange muligheter for fremtidig person- og 

godstrafikk. I mulighetsstudien legges følgende person- og godstrafikk til grunn: 

• To tog per time per retning Lillestrøm-OSL gjennom driftsdøgnet 

• Ett tog per time per retning OSL-Kongsvinger 

• Sju fjerntog til Stockholm per døgn per retning 

• To innsatstog per time i rushretning fra/til Jessheim i persontogrush21. Innsatstogene går videre på 

Gardermobanen nord for Lillestrøm og stopper derfor ikke på stasjonene på Hovedbanen mellom 

 

 

20 Til sammenligning blir reisetid Jessheim-Lillestrøm grunnrute via Hovedbanen ca. 20 minutter.  
21 Persontog som passerer Oslo S mellom kl. 06-09 og kl. 15-18 

 

 

Figur 3-21 Skjematisk sporplan konsept K4.5 



   

 

KVU Hovedbanen Nord 37 

 

Jessheim og Lillestrøm. Unntaket er Kløfta, som betjenes i rushretning om morgenen (mot Oslo), 

men ikke tilbake igjen om ettermiddagen 

o Ekspresstog fra Kongsvinger og/eller fjerntog fra Stockholm kan erstatte Innsatstog fra 

Jessheim i perioder med rush. 

• 1-2 lange godstog per time på Hovedbanen 

• To lange godstog på Hovedbanen per time i godsrushretning Alnabru-Eidsvoll etter kl 18 

• Eventuell reduksjon i persontrafikktilbudet til OSL 18-22 hvis behov for flere godstogruteleier. 

Figur 3-22 Mulig Person- og godstrafikk i K4.6 i rush og på kveldstid. *Kløfta betjenes kun i retning Oslo av 

Innsatstog Jessheim-Oslo. 
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Reisetid for persontog Dal-Lillestrøm er ca. 31 

minutter. 

For å produsere dette trafikktilbudet vurderes 

det å være behov for følgende 

infrastrukturtiltak: 

• Tiltak A, ny Leirsund stasjon 

• Tiltak E, ny avgrening fra 

Gardermobanen til Hovedbanen ved 

Langeland  

• Tiltak G1, forlengelse av 

krysningssporet på Jessheim  

• Tiltak H, Avgrening fra Hovedbanen til 

Oslo Lufthavn med minimum ny stasjon 

(2-spor for vending av tog) på OSL 

• Tiltak I, forbindelsesspor fra 

Hovedbanen til Kongsvingerbanen 

• Tiltak L, forbindelsesspor mellom OSL 

og Kongsvingerbanen 

 

Kostnadsestimat (Klasse 4) er 26 mrd. NOK. I 

tillegg vil konseptet kreve investering i nye 

togsett for å betjene trafikktilbudet, samt midler 

til hensettingsplasser, drift og vedlikehold av 

disse togene 

Forventet reisetid for Innsatstog Jessheim-Oslo 

via Gardermobanen vil være ca. 15 minutter22 

 

 

22 Til sammenligning blir reisetid Jessheim-Lillestrøm grunnrute via Hovedbanen ca. 20 minutter.  

 

Figur 3-23 Skjematisk sporplan K4.6 
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3.5 Oppsummering av egenskaper for de ulike konseptene 

De viktigste forskjellene mellom konseptene på trinn 2-4 kan oppsummeres i følgende tabell. 

 

Tabell 3-1. Oversikt trafikktilbud i konseptene. * betyr like mange persontog i rush som i grunnrute. ** betyr at det også kjøres godstog på Gardermobanen. 

 PERSONTOG GODS 

 GRUNNRUTE RUSH  

Konsept 2 tog per time per retning til 4 tog per time per retning til 

Reisetid 
i 

minutter 2 Innsatstog per time i 
rushretning Innsatstog kjøres via 

Antall godstog i persontog-
rush 

Antall 
persontog i 

godsrush 18-
22 

Antall 
godstog i 

godsrush 18-
22 

Antall godstog i 
persontogrush 

K2.1 DAL -- 39 * -- 1-2* 2 1-2 1-2* 

K2.2 DAL -- 39 * -- 1-2* 2 1-2 1-2* 

K2.3 DAL -- 39 * -- 1-2* 2 1-2 1-2* 

K2.4 DAL -- 39 * -- 1-2* 2 1-2 1-2* 

K2.5 DAL -- 39 JESSHEIM Hovedbanen 0 1 2-3 0 

K2.6 DAL -- 39 JESSHEIM Hovedbanen 0 2 2-3** 0 

K3.1 EIDSVOLL -- 31 JESSHEIM Hovedbanen 0 2 2-3** 0 

K3.2 DAL -- 31 JESSHEIM Hovedbanen 0 2 2 0 

K3.3 DAL -- 31 JESSHEIM Gardermobanen, Asymmetrisk 1 2 2 1 

K4.1 DAL -- 

30 JESSHEIM/ 

NYE NORDBY Hovedbanen 1 2 2 1 

K4.2 DAL -- 31 JESSHEIM Gardermobanen  1 2 2 1 

K4.3 OSL -- 31 JESSHEIM/OSL Gardermobanen, Asymmetrisk 1 2 2 1 

K4.4 -- 

DAL/ 

NYE NORDBY 

29 

* *Hovedbanen 3 4 3 3 

K4.5 DAL -- 

31 JESSHEIM/ KONGSVINGER/ 

SVERIGE Gardermobanen Asymmetrisk 1 2 2 1 

K4.6 OSL -- 
31 JESSHEIM/ KONGSVINGER/ 

SVERIGE Gardermobanen Asymmetrisk 1 2 2 1 
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3.6 Investeringstiltak 

Blant tilbudskonseptene identifisert i mulighetsstudien, vil konseptene på nivå 2 til 4 utløse behov for 

investeringstiltak for å kunne gjennomføre trafikken. I Tabell 3-2 beskrives tiltakene, som er gitt en 

alfabetisk benevning. Figur 3-24 viser hvor i utredningsområdet de ulike tiltakene er tenkt gjennomført.  

Tabell 3-2. Investeringstiltak. 

Tiltak Ca. lengde Beskrivelse av tiltaket 

Tiltak A 1 km Tiltak A er bygging av nytt enkeltspor for Hovedbanen i sørgående retning langs 

vestsiden av Gardermobanen (fra km 27,15 til km 28,20). Tiltaket forutsetter at det 

bygges to nye sideplattformer på Leirsund stasjon, og at stasjonen flyttes i ca. 400 m 

nordover.  

Tiltak B 3 km 

(dobbeltspor) +  

700 m 

enkeltspor 

Tiltak B innebærer bygging av nytt dobbeltspor på vestsiden av Gardermobanen fra i km 

28,20 forbi Frogner frem til km 31,1 der Hovedbanen og Gardermobanen møtes igjen i 

dag. Fra ca. km 31,10 kobles det nye nordgående sporet til dagens Hovedbanespor 

som ett av to spor, og det bygges nytt enkeltspor langs dagens Hovedbanespor til km 

32,12 som til sporene på Lindeberg stasjon. Dagens spor på Lindeberg stasjon 

gjenbrukes slik de er, men stasjonen stenges for av/påstigning. Ny Frogner stasjon 

etableres omtrent ved km 30. Som en konsekvens av linjeomleggingen legges også 

dagens Frogner stasjon ned.  

Tiltak C 3,3 km  Tiltak C er bygging av et nytt enkeltspor på vestsiden av dagens Hovedbanespor fra km 

32,80 til km 36,16 og kobles med Kløfta stasjon. Sporene på Lindeberg og Kløfta 

stasjoner gjenbrukes slik de er. 

Tiltaket gir funksjonelt dobbeltspor mellom Lindeberg og Kløfta stasjoner 

Tiltak D 6 km Tiltak D innebærer bygging av ny avgrening fra Gardermobanens nordgående spor på 

Kløfta stasjon, med tilhørende plattform. Fra Kløfta går sporet parallelt med 

Gardermobanen på høyre side frem til Langeland, hvor det kobler seg på Hovedbanen 

ved km. 42,50 

Tiltak E 1,5 km Tiltak E gir en ny kobling fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland. Sporet 

grener av Gardermobanen ved km 40,75 (før jernbanebrua ved Langeland), og kobler 

seg på Hovedbanen nord for den eksisterende sporforbindelsen til Gardermobanen. 

Tiltak F 3 km Tiltak F består av et ekstra spor nordover fra Jessheim stasjon, på østsiden av det 

eksisterende. I tiltaket ligger også nedleggelse av dagens Nordby holdeplass, og 

etablering av det vi kaller Nye Nordby stasjon rett nord for Fv. 174 (ca. km. 48,0) 

Tiltak G 2x200 m 

dobbeltspor 

Tiltak G er forlengelse av kryssingssporene på Jessheim og Bøn til minst 650 m lengde. 

I denne fasen er det ikke tatt stilling til hvilken ende forlengelsen skal skje. For enkelte 

konsepter er det kun nødvendig med ett av tiltakene, og de er da benevnt G1 og G2 for 

henholdsvis Jessheim og Bøn. 

Tiltak H 7 km  Tiltak H er et nytt forbindelsesspor fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn. Sporet går parallelt 

med dagens Hovedbane fra ca. km 48. Sporet fortsetter vestover fra Hauerseter og 

krysser E-6, før det runder nordenden av rullebanene på Oslo Lufthavn og kobler seg på 

Gardermoen stasjon nordfra.  

Tiltak I 18 km Tiltak I er et nytt forbindelsesspor til Kongsvingerbanen sør for Årnes. Linjen er ikke 

tegnet ut i detalj.  

Tiltak J 3,1 km Tiltak J er et nytt spor fra Kløfta til Asper. Sporet fortsetter ut fra dagens spor 4 på 

kløfta, og går på vestsiden av eksisterende spor for Hovedbanen frem til Asper ved km 

40,0.  

Tiltak K 300 m Tiltak K er et nytt vendespor med plattform på Eidsvoll stasjon, og er tenkt plassert på 

østsiden av stasjonen, ut mot Vorma 
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For å kunne anslå investeringskostnader for tiltakene på KVU-nivå må det gjøres noen beregningstekniske 

forutsetninger, blant annet om konkret plassering av nye tiltak, i tabellen oppgitt med start- og endepunkter 

angitt med 100 meters nøyaktighet. Videre planlegging kan medføre endringer sammenlignet med disse 

forutsetningene.    

Figur 3-24. Investeringstiltak på Hovedbanen Nord. (Tiltak I – kobling til Kongsvingerbanen vises ikke). 
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Feil! Fant ikke referansekilden. under viser hvilke tiltak som er med i de forskjellige konseptene. 

Tabell 3-3. Oversiktstabell over konsepter og tiltak 

  Konsepter 

Tiltak 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

A           A A A A A A A A A 

B             B   B     B   B 

C                       C     

D                   D         

E               E     E   E   

F                 F     F   F 

G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1   G1 G1   G1 G1 

G2           G2                 

H                     H     H 

I                         I I 

J                       J     

K           K                 

 

Tiltak A er lagt inn i alle konsept på Trinn 3 og 4 for å lette trafikkavviklingen over Lillestrøm stasjon. 

Tiltaket sikrer at persontog på Hovedbanen Nord i retning Oslo ikke må kjøre over spor med motgående 

trafikk på Gardermobanen over Lillestrøm stasjon. Tiltaket er i tidligere utredninger (Ramboll, 2016) vurdert 

som det viktigste enkelttiltaket på Hovedbanen Nord.  

Tiltak B er lagt inn i alle konsept der det vurderes at det er behov for dobbeltspor mellom Leirsund og 

Lindeberg. Dobbeltspor langs dagens trasé for Hovedbanen med utvikling av Frogner stasjon vurderes som 

en vesentlig dyrere og dårlig løsning grunnet krevende topografi og grunnforhold. 

Tiltak F er lagt inn i de konseptene på trinn 3 og 4 som forutsetter vending av mer enn ett persontog per 

time på Jessheim stasjon. Dette skyldes at det ikke er plass til vendeanlegg på Jessheim stasjon og 

begrensede muligheter for å utvikle et effektivt knutepunkt i Jessheim sentrum (blant annet dårlig 

framkommelighet i vegnettet).  
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3.7 Investeringskostnader  

Kostnadsestimatet er utarbeidet med utgangspunkt i plan- og profiltegninger for tiltakene, og er utført i 

henhold til Jernbanedirektoratets veileder for kostnadsestimering. Prisene er indeksert til 4. kvartal 2019.  

Grunnlag for å estimere mengder både for spormeter og konstruksjoner er prosjektering av sporlinjer for 

nye spor på et relativt detaljert nivå gitt prosjektets modenhet. Estimatene for de enkelte tiltak vurderes å 

tilsvare klasse 4-nivå etter veilederen, altså med et usikkerhetsspenn fra -20 til +40 prosent. 

Kostnadstallene i tabellen nedenfor er ikke avrundet og kan derfor gi et feil inntrykk av usikkerheten i 

denne fasen. Ved grovsiling er kostnadene avrundet til nærmeste 100 mill. kr. For detaljer om 

kostnadsestimeringen henvises til egen rapport om kostnadsvurdering. 

  

Tabell 3-4 Kostnadsestimat for de ulike tiltakene. Mill. NOK 

 

3.8 Ikke-prissatte konsekvenser 

Som underlag til delrapporten har Multiconsult gjennomført en overordnet vurdering av ikke-prissatte 

konsekvenser (Multiconsult, 2020). Rapporten omfatter temaene kulturarv, landskapsbilde, 

naturmangfold, friluftsliv / by- og bygdeliv og naturressurser.  

Konsekvensene er vurdert tiltaksvis innenfor hvert tema, som grunnlag for samlet vurdering av virkninger 

av de ulike konseptene. For hvert tiltaksområde er verdier som berøres beskrevet. På grunn av 

silingsfasens overordnede nivå, vektlegges områder og lokaliteter med høy verdi (regional og nasjonal 

verdi).  

Omfanget av tiltakene er vurdert og kategorisert på konfliktnivå (lavt, middels, høyt). For tiltak der 

konfliktnivået er lavt vurderes det at det ikke er nødvendig å se nærmere på dette i alternativanalysen. Der 

tiltaket har et middels konfliktnivå, er det i alternativanalysen behov for å gjøre nærmere vurderinger. Tiltak 

 Kostnader, inklusiv forventet tillegg (MNOK) 

Tiltak 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

A 
    

  606  606  606  606  606  606  606  606  606  

B 
    

  
 

1 819  
 

1 819  
  

1 819  
 

1 819  

C 
    

  
      

1 892  
  

D 
    

  
    

3 510  
    

E 
    

  
  

770  
  

770  
 

770  
 

F 
    

  
   

2 341  
  

2 341  
 

2 341  

G1 76  76  76  76  76 76 76  76  76  
 

76  76  
 

76  76  

G2 
    

  199  
        

H 
    

  
     

8 777  
  

8 777  

I 
    

  
       

12 258  12 258  

J 
    

  
      

3 478  
  

K 
    

  424  
        

 76 76  76  76  76 76 1 305  2 501  1 452  4 766  4 192  10 229  10 136  13 710  25 877  
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med høyt konfliktnivå kan få betydning for valg av konsept ved siling i mulighetsstudien. Det betyr ikke at 

konsept som inneholder tiltak med høyt konfliktnivå, automatisk siles ut.  

De fleste tiltakene har et lavt konfliktnivå for ikke prissatte KU-temaer. Noen tiltak har middels konfliktnivå. 

For disse tiltakene bør det i alternativanalysen vurderes om konfliktene kan ha betydning for valg mellom 

konsept før en eventuelt ser nærmere på ikke prissatte virkninger. Ingen av tiltakene innebærer et høyt 

konfliktnivå. Tiltakene med konfliktnivå for de ulike utredningstemaene er oppsummert i Tabell 3-5. 

 

Kulturarv 

Tiltaksområdet er rikt på kulturminner både fra forhistorisk og nyere tid. Ingen av tiltakene er i direkte 

konflikt med kulturminner og kulturmiljø. Ni tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 

miljøskade. Ett tiltak, tiltak B, er vurdert til å ha middels konfliktnivå. Ny Frogner stasjon kommer nær/i 

konflikt med tre gravhauger som er automatisk freda. Gravhaugene er satt av til bevaring i hensynsone i 

gjeldende reguleringsplan (1). Ny Frogner stasjon vurderes til å berøre og endre kulturlandskap og 

kulturmiljø. Utstrekning på ny Frogner stasjon bør vurderes nærmere når det gjelder mulig konflikt med 

kjente kulturminner. 

 

Landskap 

Tiltaksområdet er et storskala landskap med små høydeforskjeller. Mellom tettstedene er det store 

sammenhengende jordbruksområder. Randvegetasjon og vegetasjon i ravinedalene deler opp området 

noe. Jernbane og større veger går gjennom området fra sør til nord. De nye tiltakene ligger i all hovedsak i 

områder som allerede er berørt av jernbanetiltak, og områdene er ikke av regional eller nasjonal verdi. Noe 

utvidelse langs eksisterende jernbanespor og flytting av stasjoner vil ikke påvirke det overordnete 

landskapsbildets karakter nevneverdig, og det antas derfor at konfliktnivået er lavt for alle tiltakene. Det er 

imidlertid usikkerhet rundt hvordan de nye stasjonene, som flyttes til nye områder, vil påvirke 

landskapsbildet lokalt. 

 

Naturmangfold 

Områdene har innslag av verdifullt ravinelandskap. Elven Leira renner gjennom området parallelt med 

jernbanen på store deler av strekningen. I nord kommer tiltakene i berøring med Andelva og Vorma. Åtte 

tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå for tema naturmangfold. To tiltak, tiltak G2 og K, er vurdert til å ha 

middels konfliktnivå for naturmangfold og bør vurderes nærmere i alternativanalysen.  

Tiltak G2 ligger innenfor verneområde Andelva, Nessa og Risa dyrelivsfredning. Tiltaket gjennomføres på 

arealer som tidligere hadde jernbanespor, men sporene ble revet for noen år siden. Tiltaket utføres dermed 

ikke utenfor sporområdet, men tiltak i verneområder vil likevel medføre økt behov for vurderinger og formell 

prosess med vernemyndighetene. Tilsvarende gjelder for tiltak K, som ligger i verneområde for Vorma. 

Dersom tiltaket kan gjennomføres på eksisterende arealer, vil det ikke medføre betydelige endringer for 

naturmangfold, men vil kreve formell prosess mot vernemyndighetene. Hvis det må gjøres ytterliggere 

utfyllinger i Vorma, kan konfliktnivået øke. 

 

Friluftsliv 

Langs Hovedbanen ligger flere tettsteder og byer, bla. Kløfta, Jessheim, Råholt og Eidsvoll. Det er etablerte 

ski-, sommer- og sykkelløyper langs store deler av tiltaksområdet, og registrert enkelt viktige friluftsområder 

tett på tiltaksområdet rundt Kløfta. Det er vurdert at verdiene i områdene i hovedsak ikke forringes, og alle 

tiltakene er vurdert til å ha et lavt konfliktnivå for tema friluftsliv / by- og bygdeliv. 

 

Naturressurser 

Jernbanestrekningen går gjennom områder med dyrka marka av svært høy og høy jordkvalitet i både 

Lillestrøm og Ullensaker kommuner, som begge er kommuner med betydelig jordbruksproduksjon. På øvre 

Romerike er det også forholdsvis store grunnvannsressurser. Spesielt ressursene i området rundt 

Gardermoen er betydelige. Ni tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå med ubetydelig endringer av 
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naturressursene. Tiltak D gir større beslag i produktiv jord av høy kvalitet og bør vurderes nærmere i 

alternativfasen. 

 

Tabell 3-5 Oppsummering av konfliktnivå for de ulike tiltakene for ikke prissatte konsekvenser 

 

Tiltak Kulturarv Landskap Naturmangfold Friluftsliv / By- 
og bygdeliv 

Naturressurser 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G1      

G2      

J      

K      

 

 

3.9 Flytting av stasjoner - virkninger for tettstedene 

Konseptene omfatter flytting/etablering av tre stasjoner på Hovedbanen Nord – Leirsund, 

Frogner/Lindeberg og Nordby. Det er gjennomført en kvalitativ vurdering av hvordan dette kan påvirke 

tilgjengelighet til stasjonene og planer for arealutvikling, jfr. egen underlagsrapport om ikke prissatte 

virkninger. 

   

Leirsund stasjon 

Alle konsept på Trinn 3 og 4 innebærer at Leirsund stasjon flyttet ca. 400 m nordøst for eksisterende 

stasjon. Det nye området ligger langs eksisterende jernbanelinje. Vest for området ligger jordbruksareal.  

Det nye stasjonsområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til jernbaneformål. Leirsund er ikke et 

prioritert vekstområde, verken i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus eller gjeldende 

kommuneplan. Det er ikke avsatt nye utbyggingsområder i Leirsund. Det nye stasjonsområdet vil ligge 

mindre sentralt, og de fleste reisende vil få noe større avstand til stasjonen. Flytting vil kreve opprusting av 

vegnett fram til ny stasjon og justering av bussruter.  

 

Nye Frogner stasjon 

Nye Frogner stasjon foreslås som en erstatning for eksisterende Frogner stasjon og Lindeberg stasjon langs 

et nytt dobbeltspor. Den nye stasjonen foreslås ca. 1 km vest for Frogner sentrum og ca. 1,7 km sør for 

Lindeberg sentrum. 
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Frogner er prioritert lokal by/tettsted i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I 

kommuneplanens arealdel er det avsatt arealer for boligutvikling vest og nordvest for nytt stasjonsområde.   

I Frogner planlegges utbygging mellom sentrum og det nye stasjonsområdet. Dette vil gi stasjonen god 

tilknytning til tettstedet. Den nye stasjonen vil ha dårligere tilgjengelighet fra Lindeberg.   

 

Nordby stasjon 

Nordby stasjon foreslås flyttet ca. 1,1 km nordover, ved fv. 174 Jessheimvegen nord for eksisterende 

bebyggelse på Nordby.  

I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er området mellom Jessheim og Gardermoen vist 

som et prioritert vekstområde. Kommuneplanens arealdel avsetter areal til framtidig boligbebyggelse 

sørvest for nytt stasjonsområde, mellom fv. 175 og fv. 1496. Øst for det nye stasjonsområdet er det avsatt 

areal til framtidig kombinert bebyggelse (boliger, forretning, tjenesteyting og service (bydelssenter)), 

anleggsformål samt grav- og urnelund. Innenfor det kombinerte utbyggingsområdet skal det også avsettes 

areal til innfartsparkering og kollektivknutepunkt.  

Eksisterende boliger og arbeidsplasser vil i hovedsak ligge sør for foreslått ny stasjon. Flere vil få noe lenger 

vei til ny togstasjon enn i dag. Noen kan velge å benytte Jessheim stasjon framfor den nye Nordby stasjon. 

Det vil være relativt kort avstand mellom stasjonene (ca. 2,6 km), og dermed gang- eller sykkelavstand til 

en av stasjonene for de fleste.  

Dagens Nordby stasjon har få pendlerparkeringsplasser for biler og sykler. Flytting av stasjonen vil gi 

mulighet for å etablere tilfredsstillende parkeringsdekning. Den nye stasjonen gir bedre muligheter til å 

etablere knutepunkt enn ved dagens lokalisering i tettbebyggelsen. 
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4 Siling av konseptene  
Konseptene i mulighetsstudien siles ut fra vurdering av: 

• Om de tilfredsstiller rammebetingelsene 

• Hvordan de bidrar til oppfyllelse av effektmålene 

• Kostnadsnivå 

 

4.1 Oppfyller konseptene rammebetingelsene? 

Feil! Fant ikke referansekilden. oppsummerer vurdering av i hvilken grad konseptene oppfyller r

ammebetingelsene for konseptvalgutredningen. De to første rammebetingelsene er absolutte: 

• Infrastruktur for å håndtere 650 meter lange godstog 

• Kapasitet til å frakte alt flydrivstoff på tog 

• Tilstrekkelig kapasitet til at togpassasjerer maksimalt må stå i 15 minutter 

 

Infrastruktur for å håndtere minimum 650 meter lange godstog 

For å oppfylle den absolutte rammebetingelsen om å legge til rette for framføring av 650 m lange godstog 

uten å redusere kapasitet for persontog er det nødvendig å investere i kryssingsspor ved Jessheim. Ingen 

av konseptene på Trinn 1 inneholder nye jernbaneinvesteringer, men det er likevel mulig å framføre 

godstog på 650 meter ved tilpasning av persontogtilbudet. Konseptene på Trinn 1 er derfor markert som 

gule. 

I jernbanekonseptene på Trinn 2 og i alle konseptene på Trinn 3 og 4 er det forutsatt investering i lengre 

kryssingsspor på Jessheim for å oppfylle den absolutte rammebetingelsen om å kunne kjøre 650 m lange 

godstog.  Om det faktisk vil være mulig å kjøre 650 m lange godstog på Dovrebanen avhenger også av 

investeringer utenfor tiltaksområdet i denne konseptvalgutredningen. 

Kapasitet til å frakte alt flydrivstoff på tog 

Alle konseptene på Trinn 3 og 4 kan gi kapasitet for å frakte alt flydrivstoff med tog. Hvis ekstra avganger 

kan foregå om natta, kan økt etterspørsel også dekkes på dagens infrastruktur. Det er imidlertid usikkert 

om dette vil være mulig ut fra OSLs krav til logistikk og Bane NOR behov for «hvite tider» uten togtrafikk for 

drift og vedlikehold. I konsept med nye investeringer i infrastruktur (dvs. Trinn 3 og 4) er det aktuelt å 

vurdere ny terminal for flydrivstoff, i de fleste tilfeller med rørledning fra Hauerseter til OSL. Konsept på 

Trinn 1 og 2 er ut fra ovennevnte markert som «gule», mens alle konsept på Trinn 3 og 4 skårer «grønt» på 

denne rammebetingelsen. 

Tilstrekkelig kapasitet til at togpassasjerer maksimalt må stå i 15 minutter 

I tillegg til de to absolutte rammebetingelsene er det formulert en retningsgivende rammebetingelse om at 

det skal være kapasitet i togene slik at ingen passasjerer skal stå lenger enn i 15 minutter. Dette er i tråd 

med ambisjon for komfort i Jernbanedirektoratets målbilde for togtilbudet rundt byene. Denne ambisjonen 

har fått tilslutning i NTP 2018 - 2029. Det er usikkert om tiltakene på Trinn 1 og i K2.1 – K2.4 vil oppfylle 

denne rammebetingelsen. I K2.4 med flere seter per avgang vil superlange tog ikke være tilstrekkelig for å 

oppfylle rammebetingelsen om tilgang til sitteplass, mens dobbeltdekkere oppfyller rammebetingelsen. Alle 

konseptene på Trinn 3 og 4 har innsatstog i rush. Dette betyr generelt at dette vilkåret vil være oppfylt, men 

det vil være en usikkerhet om kravet oppfylles for reisende i ettermiddagsrush til Kløfta i konsept som 

legger til grunn direkte Innsatstog til Jessheim (Gjelder K3.3, K4.3, K4.5 og K4.6). Det asymmetriske 

tilbudet skyldes en begrensning i infrastrukturen som kan fjernes mot en økning i kostnader (infrastruktur 

tilsvarende K4.2). 
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Tabell 4-1: Tilfredsstiller konseptene rammebetingelsene? Rødt betyr at konseptet ikke oppfyller 

rammebetingelsen, gult at det er mulig ved tilpasning av øvrig togtilbud og grønt at rammebetingelsen kan 

oppfylles uten konsekvenser for øvrig togtrafikk. 

Konsept Rammebetingelser 

 650 m godstog  Flydrivstoff med tog Setekapasitet rush 

persontog  

K1 Redusere rushtopper    

K2.1 – 3 Bedre busstilbud    

K2.4 Økt kapasitet per avgang 

(person og gods) 

   

K2.5 Flere godstog – buss om 

kvelden 

   

K2.6 Flere person- og godstog – 

godstog på Gardermobanen kveld 

   

K3.1 Forlenge pendel til Eidsvoll    

K3.2 Ekstra persontog i rush – uten 

gods i rush 

   

K3.3 Ekstra persontog i rush – 

asymmetrisk stoppmønster  

   

K4.1 2 Ekstra persontog rush – med 

gods i rush 

   

K4.2 Ekstra persontog via 

Gardermobanen i rush –  

   

K4.3 Ny forbindelse Hovedbanen - 

OSL 

   

K4.4 Økt frekvens og redusert 

reisetid 

   

K4.5 Ny forbindelse Hovedbanen – 

Kongsvingerbanen  

   

K4.6 Ny forbindelse Kongsvinger-

banen-Hovedbanen-OSL 

   

 

 

 

Oppsummert viser gjennomgangen at ingen av konseptene er i strid med absolutte rammebetingelser 

knyttet til framføring av lange godstog og kapasitet for økt etterspørsel etter ruteleier for flydrivstoff. 

Konseptene på Trinn 1 er dårligst når det gjelder å tilfredsstille rammebetingelsene. Konseptene på Trinn 2 

kan oppfylle rammebetingelsen om frakt av flydrivstoff forutsatt at det er akseptabelt at drivstoff 

transporteres om natta. Ingen av konseptene kan siles bort fordi de ikke oppfyller absolutte 

rammebetingelser, og alle konseptene går derfor videre til vurdering ut fra måloppnåelse og kostnader. 
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4.2 Vurdering av måloppnåelse  

Neste trinn av grovsilingen er blant annet basert på kvalitativ vurdering av måloppnåelse for de fem 

effektmålene.  

Tabell 4-2: Samfunnsmål, effektmål og indikatorer 

Samfunnsmål  Effektmål  

Persontransport  Økt andel kollektivreiser i korridoren Lillestrøm – Eidsvoll 

Bedre tilgjengelighet med kollektivtransport (regionforstørring) 

Godstransport  Kapasitet som tilfredsstiller beregnet etterspørsel etter ruteleier på 

jernbane  

 

Klima og miljø Bidra til mål om nullvekst i biltrafikk 

 

Begrense den økte transportens negative påvirkning på miljø 
 

 

 

Vurdering av måloppnåelse er oppsummert i Feil! Fant ikke referansekilden. nedenfor. Betydelig negativ v

irkning er markert med rødt, gult markerer liten endring sammenlignet med Referanse og grønt betyr 

betydelig positiv virkning. En tredelt skala for vurdering av måloppnåelse er relativt grov, men på den annen 

side bør en være forsiktig med å være for finmasket i kvalitative vurderinger av virkninger. For å vise 

forskjeller mellom konsept som er karakterisert med «betydelig positiv virkning» er konseptene med antatt 

best måloppnåelse markert med «+».  På samme måte er konsept som vurderes å ha «svært negativ 

virkning» utstyrt med et «÷». 
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Tabell 4-3: Vurdering av måloppnåelse og kostnader (avrundet til nærmeste 100 mill. kr). Grønt - positiv 

effekt. Gult - omtrent som Referanse. Rødt - negativ effekt 

Konsept Økt 
kollektiv-
andel  

Regionforstørring Tilfredsstille 
etterspørsel 
godstransport 

Nullvekst 
i 
biltrafikk 

Begrense 
inngrep 

Kostnad, 
mrd 
NOK 

Siling 

K1.1        X 

K1.2       
 

K1.3       X 

K2.1       0,1 X 

K2.2      0,1 X  

K2.3      0,1 X  

K2.4      0,1 
 

K2.5      0,1 X 

K2.6      0,1 
 

K3.1      1,3 X 

K3.2      2,5 X 

K3.3 + +    1,5 
 

K4.1      4,8 
 

K4.2 + +    4,2 X 

K4.3 + +    10,2 X 

K4.4 + +    10,1 
 

K4.5 + +    13,7 X 

K4.6 + +    25,9 X 

 

 

Økt kollektivandel  

Konseptene på Trinn 1 og 2 gir ikke kapasitet for framføring av flere tog eller mulighet for reduserte 

reisetider. Dette betyr at konseptenes potensial for økt kollektivandel er begrenset. Konsept K1.1 med 

tidsdifferensierte kollektivtakster kan redusere trengsel om bord i togene i rush og gjøre kollektivtransport 

mer attraktivt. For å ivareta målet om økt kollektivandel er det en forutsetning at tidsdifferensiering ikke vrir 

konkurransen mellom bil og kollektiv i uønsket retning.  

Alle konsept som har økt togtilbud, som minimum i rushretning, er vurdert som «grønne» når det gjelder 

effektmålet om økt kollektivandel i korridoren. En så grov vurdering får imidlertid ikke fram forskjeller 

mellom konsept når det gjelder frekvens (med og mot rush) og eventuelle besparelser i reisetid. Doblet 

frekvens betyr 7,5 minutter mindre skjult ventetid. Samtlige konsept på trinn 3 og 4 har videre redusert 

reisetid på Hovedbanen mellom Dal og Lillestrøm på 8-10 minutter sammenlignet med reisetiden i 

Referanse. I konseptene K3.3, K4.2, K4.3, K4.5 og K4.6 har innsatstogene som kjører Gardermobanen 

mellom Lillestrøm og Jessheim, ca. 12 minutter kortere reisetid enn i Referanse, mens K4.4 har fire 

avganger i timen gjennom hele driftsdøgnet. Disse fire er derfor tildelt en «+».    
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Regionforstørring 

Alle konsept med økt frekvens og/eller redusert reisetid gir bedre tilgjengelighet med kollektivtransport til 

viktige reisemål og vurderes å ha betydelig positiv effekt for mål om regionforstørring.  De samme fire 

konseptene som for effektmål kollektivandel er gitt «+» med samme begrunnelse. 

Konsept K2.4 med økt kapasitet per avgang, men samme frekvens som i Referanse, kan bidra til noen 

flere kollektivreiser på grunn av mindre trengsel om bord i togene. Effekten er trolig vesentlig mindre enn i 

konsept med økt frekvens. I transportanalyse med RTM vil K2.4 ikke gi flere togreiser, mens man i 

transportmodellen Trenklin vil ha mulighet til å få frem denne trengselseffekten. Fordi K2.4 ikke gir 

redusert reisetid (inklusiv skjult ventetid mellom avganger), vurderes konseptet som «gult» for 

regionforstørring. 

Tilfredsstille etterspørsel etter godstransport  

Alle konsept på Trinn 3 og 4 samt jernbanekonseptene på Trinn 2 har infrastruktur som muliggjør 

fremføring av godstog med 650 m lengde uten redusert persontogtilbud. Lengre godstog øker kapasiteten 

for godstransport på Hovedbanen med ca. 35 prosent, som er tilstrekkelig for å dekke forventet økning i 

godsmengden fram til 2035. I tillegg inneholder konseptene i varierende grad infrastrukturtiltak som gir 

mulighet for å tilby flere ruteleier for godstog. Det er disse forskjellene som avgjør måloppnåelse for 

effektmålet om å tilfredsstille etterspørsel etter godstransport. Alle konsept med nye investeringer i 

jernbaneinfrastruktur, med unntak av K3.1 og K3.2, er vurdert å ha tilstrekkelig kapasitet til å tilfredsstille 

beregnet etterspørsel i godsstrategien. De nevnte unntakene er vurdert som «gule» fordi muligheten til å 

tilby ruteleier for gods er noe redusert. 

Nullvekst i biltrafikk 

Mål om nullvekst i biltrafikk er gitt samme vurdering som for effektmål om økt kollektivandel.  

Arealinngrep (ikke-prissatte virkninger) 

Måloppnåelse for effektmålet om å begrense transportens negative påvirkning på miljø (arealinngrep) er i 

mulighetsstudien vurdert ut fra overordnet analyse av ikke-prissatte virkninger, jfr. kapittel Feil! Fant ikke r

eferansekilden.. Ingen av konseptene har høyt konfliktnivå med noen av de vurderte temaene for ikke-

prissatte konsekvenser. For konseptene K4.5 og K4.6 er det det ikke vurdert ikke-prissatte konsekvenser. 

Dette skyldes at de to konseptene er silt ut på grunn av svært høye kostnader sett i forhold til forventede 

nytteeffekter og måloppnåelse. 

4.3 Vurdering av kostnader 

Kostnadsestimatene for konseptene varierer fra 0,1 – 25,9 mrd. kr, jfr. kapittel 3.7. Konsept på Trinn 2 og 

3 har naturlig nok vesentlig lavere investeringskostnader (0,1 – 1,5 mrd. kr) enn konseptene på Trinn 4 

(4,8 – 25,9 mrd. kr). Konseptene K4.1 og K4.2 har kostnadsnivå 4 – 5 mrd. kr – omkring halvparten av 

estimatene for K4.3 og K4.4. 

De to konseptene med nye baneforbindelser fra Kongsvingerbanen siles bort på grunn av urealistisk høye 

kostnader. 

4.4 Konklusjon grovsiling 

Metode for grovsiling er beskrevet i Kapittel 1. 

Trinn 1 

Utgangspunktet for konseptvalgutredningen er primært at det er for liten kapasitet for godstog på 

Hovedbanen på kveldstid. I tillegg er det trangt i togene på enkelte av avgangene for persontog i rush. 

Videre er kollektivandelen for lav i korridoren fordi toget ikke er konkurransedyktig med bil for mange 

reiser. Konseptene på Trinn 1 skal redusere trengselen i rushtrafikken ved å spre reisene i tid eller ved å 

bidra til økt motstrøms pendling. 
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Konsept K1.1, gjennomført med økte priser i rush, kan være i konflikt med målet om økt kollektivandel. 

Dessuten har mange av trafikantene i rush begrenset mulighet for å endre tidspunkt for reisen. Høy andel 

såkalt bundne reiser i rush vil begrense virkningen av tidsdifferensiert prising. Rabatterte priser utenom 

rush kan avlaste de fulleste togene i rush uten å gi færre kollektivreiser. 

Konsept K1.2 vil bidra til å redusere trengselen i togene ved å spre de bundne reisene over et lengre 

tidsrom morgen og ettermiddag. Konseptet er interessant i hele Oslo-området fordi endring av arbeidstider 

og åpningstider i skoler og barnehager kan bidra til å redusere generelle kapasitetsproblemer i 

kollektivtransporten. Endring av skoletider og økt fleksibilitet for arbeidstakere når det gjelder arbeidstid og 

-sted, vil i seg selv ha positiv effekt og kan dessuten forsterke effekten av tidsdifferensierte billettpriser. 

Konsept K1.3 med endret arealbruk vil først ha effekt på lang sikt, med eventuelt unntak for omlokalisering 

av svært store virksomheter.  

På denne bakgrunn videreføres en kombinasjon av K1.1 og K1.2 til alternativanalysen.  

Trinn 2 

De tre konseptene med styrking av ulike deler av busstilbudet siles bort. K2.1 med mating med buss til og 

fra Lillestrøm vurderes som lite aktuelt på grunn av for lang reisetid sammenlignet med bil og tog samt 

dårlig framkommelighet for bussene i Lillestrøm by. Begrunnelsen for å sile bort K2.2 med busstilbud 

mellom Romerike og områder langs «ringene i Oslo» er at tidligere tilbud med slike linjer har hatt lavt 

belegg. Ruter AS mener dette skyldes for svakt marked, og at det er usikkert om buss kan konkurrere med 

tog og T-bane når det gjelder reisetid i rush.  Analyse av K2.3 med bedre busstilbud Jessheim – 

Gardermoen via den nye næringsparken vurderes også som mindre relevant. Det er allerede et godt 

busstilbud i denne aksen, og det er sannsynlig at Ruter vil sette opp flere busser mellom Jessheim, Oslo 

Lufthavn og Gardermoen næringspark hvis det er marked for det.  

For alle konsept med bedre togtilbud må det forutsettes at det settes inn et tilpasset tilbud med 

matebusser, både når der gjelder kapasitet og frekvens. Dette er viktig for å få god effekt av økt togtilbud.  

Konsept K2.5 siles bort fordi et tilbud med bare én togavgang per time mot rushretning og på kveldstid (for 

å gi plass for flere godstog) vil gi dårlig måloppnåelse når det gjelder kollektivandel og nullvekst i 

biltrafikken. Å erstatte bortfall av en togavgang med buss på kveldstid gir økt reisetid. 

Konseptene K2.4 og K2.6 analyseres videre. 

Trinn 3 

K3.1 siles bort før alternativanalysen på grunn av relativt lav nytte og store investeringskostnader.  Da 

tilbudet til Eidsvoll ble lagt ned i 2004 var det svært liten trafikk nord for Dal, og dagens trafikktall nord for 

Jessheim gir liten grunn til å tro at det har endret seg.  Konseptet betyr videre redusert kapasitet for 

godstrafikk mellom Dal og Eidsvoll gjennom driftsdøgnet. For mange reiser til Eidsvoll vil togtilbudet via 

Gardermobanen gi vesentlig kortere reisetid, og reiser internt på Romerike kan dekkes mer 

kostnadseffektivt med buss.  

Konsept K3.2 siles også bort. Begrunnelsen er først og fremst at konseptet er estimert å være om lag en 

milliard kroner dyrere enn konsept 3.3. Videre har K3.3 kapasitet for ett godstog per time i rush, mens 

dette ikke kan tilbys i K3.2. Ellers er togtilbudet i de to konseptene likt. 

Konsept K3.3 analyseres videre. 

 

Trinn 4 

På trinn 4 siles Konseptene K4.5 og K4.6 bort på grunn av svært høye kostnader. Disse konseptene vil 

dessuten medføre store inngrep ved bygging av mange kilometer ny bane på strekninger der det i dag ikke 
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er jernbane. De store infrastrukturtiltakene i disse konseptene omfattes imidlertid ikke av gjennomgang av 

ikke-prissatte virkninger fordi konseptene siles bort ut fra kostnadsnivå. 

Konseptene K4.1 – K4.3 har omtrent samme tilbud for person- og godstransport på jernbane. K4.2. 

oppfyller mange av effektmålene, men vil være svært vanskelig å videreføre til et sammenhengende 

dobbeltspor på Hovedbanen i fremtiden. På grunn av manglende skalerbarhet siles derfor konseptet bort.  

Kostnadene for K4.3 med ny forbindelse Jessheim – Gardermoen er estimert til over 10 mrd. kroner, mer 

enn det doble av K4.1. Basert på en vurdering av at denne merkostnaden ikke kan forsvares ut fra økt 

måloppnåelse siles K4.3 bort.  Det er i dag gode bussforbindelser Jessheim – Gardermoen og for mange 

reiser vil den nye forbindelsen ikke være konkurransedyktig med togtilbudet på Gardermobanen. 

Oppsummert tas følgende konsepter med til alternativanalysen: 

• Kombinasjon av K1.1 og K1.2 – Tidsdifferensiert prising av kollektivreiser kombinert med tiltak som 

kan redusere behovet for å reise i rushtoppene – økt bruk av hjemmekontor og mer fleksibilitet i 

åpnings- og arbeidstider  

• K2.4 - Økt kapasitet per persontog og lengre godstog 

• K2.6 - Bedre person- og godstogtilbud ved å benytte Gardermobanen til godsframføring om kvelden 

• K3.3 - Rushtidsavganger med asymmetrisk stoppmønster 

• K4.1 - Økt frekvens for persontog i rush – med godstog i rush  

• K4.4 - Økt frekvens og redusert reisetid på Hovedbanen  
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